ATA Nº 3.990
Aos 09 dias do mês de junho do ano de 2014, às 18h, no Plenário da Câmara de Vereadores de
Taquara/RS, realizou-se a 19ª 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, no qual convidou a todos para participar. 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 Valmor Haag da Igreja Evangélica
Protestante Luterana de nossa cidade para deixar uma mensagem de abertura desta Sessão.
Logo após o Presidente convidou o senhor Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos, Secretário
Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, para fazer uso da Tribuna Popular, pelo
tempo de 10min, no qual falou a respeito da Campanha de Doação Solidária de 2014. Em
seguida a pedido do Vereador Guido Mario, o Presidente convidou a todos para fazer um
minuto de silêncio destinado a homenagem póstuma ao ex-jogador do Sport Club Internacional,
Fernandão, que faleceu em um acidente de helicóptero, no último sábado, e, da mesma forma
ao senhor Luis Claudio Rangel, conhecido como Bimba, falecido no dia 05/06, próximo passado.
Dando continuidade aos trabalhos desta Sessão o Presidente solicitou a leitura das matérias que
deram entrada nesta Casa até o presente momento. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº
281/2014, encaminha Lei Municipal nº 5.491, sancionada em 14 de maio de 2014. OFÍCIO Nº
288/2014, encaminha Leis Municipais nº 5.492 a 5.494, sancionadas em 20 de maio de 2014.
OFÍCIO Nº 291/2014, encaminha Leis Municipais nº 5.495 e 5.496, sancionadas em 23 de maio
de 2014. OFÍCIO Nº 306/2014, encaminha relatório de atendimento a Lei Federal nº 9.452/97,
referente ao mês de abril de 2014, para ser afixado no mural desta Casa. OFÍCIO Nº 308/2014,
em atenção ao Ofício D.L. nº 434/2014, referente ao Despacho da Comissão de Orçamento,
Finanças e Fiscalização, nº 003/2014, em relação ao Projeto de Lei nº 103/2014 (Executivo nº
074), que trata de repasse de recursos financeiros para a Empresa Rodrigo Ferreira Conexões –
EPP. OFÍCIO Nº 309/2014, apresenta Mensagem Retificativa alterando o artigo 1º do Projeto de
Lei nº 101/2014 (Executivo nº 085), que prorroga o prazo de contratação temporária dos
servidores que atuam na Estratégia de Saúde da Família no Bairro Eldorado. Portaria nº
040/2014: Nomeia os membros da Frente Parlamentar Antidrogas na Câmara de Vereadores de
Taquara/RS. Resolução Administrativa nº 004/2014: Estabelece horários de expediente
diferenciados, transfere data da reunião legislativa ordinária durante a Copa do Mundo de
Futebol de 2014, e dá outras providências. Ofício do Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, de
06 de junho de 2014: Vereador com assento nesta Casa e Líder do Governo Municipal solicita a
retirada definitiva de pauta do Projeto de Lei nº 108/2014 (Executivo nº 080) que: 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.
REQUERIMENTOS: Nº 179/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito ao Presidente desta
Casa, Vereador Arleu Machado de Oliveira que marque uma Audiência Pública para o dia 25 de
junho ou 1º de julho do corrente ano, às 19h30min, no Plenário deste Legislativo, para tratar de
assuntos referentes ao término da obra da “Rua Coberta” em nossa cidade. O pedido se faz
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necessário, tendo em vista que o período de inverno se inicia novamente e toda a estrutura já
montada está enferrujando podendo ocorrer à perda de dinheiro público que ali já foi aplicado.
Nesse sentido solicito que sejam convidados para debater sobre este assunto o Prefeito
Municipal, representantes do Ministério Público e Judiciário de nossa cidade, comerciantes da
área central, entidades civis e religiosas e comunidade em geral. Nº 180/2014 VEREADOR
ANILDO ARAÚJO, com apoio da Bancada do PP: Ao cumprimenta-lo cordialmente venho através
deste solicitar que a CORSAN providencie a recolocação de calçamento em ruas de nossa cidade,
nas quais foi realizado algum tipo de serviço por esta Companhia, tendo em vista inúmeros
buracos pelas ruas causando prejuízo, desconforto e reclamação da comunidade. Certo de
contar com vosso apoio desde já agradeço a compreensão. Nº 181/2014 VEREADOR GUIDO
MARIO PRASS: Através deste envio Votos de Congratulações a Diretoria e comunidade Católica
de Padilha pela excelente Festa realizada neste domingo, no Barracão Católico desta localidade.
Parabenizo pela belíssima organização e atenção oferecida a todas as pessoas que prestigiaram
este evento. Nº 182/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Através deste envio Votos de
Congratulações a Diretoria e comunidade Evangélica de Entrepelado pela excelente Festa da
Colheita realizada neste final de semana. Parabenizo pela belíssima organização e atenção
oferecida a todas as pessoas que prestigiaram este evento. Nº 183/2014 VEREADOR ADALBERTO
SOARES: Solicito ao Presidente desta Casa, Vereador Arleu Machado de Oliveira que seja
realizada Sessão Solene em homenagem aos 50 anos da Escola Estadual de Ensino Fundamental
Tristão Monteiro, transcorrido no mês de maio do corrente ano. Sugiro que a presente
homenagem seja realizada no início da Sessão Ordinária do dia 14 de julho de 2014. Nº
184/2014 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Venho através deste solicitar ao Presidente
desta Casa, Vereador Arleu Machado de Oliveira o uso do Plenário deste Legislativo no dia 23 de
julho de 2014, às 14 horas, para reunião com a Diretoria de Operações do DAER, para
apresentação do Projeto concluído referente ao conserto da Ponte sobre o Rio dos Sinos.
REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 060/2014 VEREADOR VALDECIR DE
ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal encaminhe a este Vereador cópia do contrato da
empresa que realiza o serviço de conserto de calçamento nas ruas de nossa cidade, bem como
informe quais os locais que o trabalho já foi concluído do período de janeiro de 2013 até a
presente data. Nº 061/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo
Municipal informe a este Vereador quando o caminhão com triturador de galhos passará pelas
ruas da cidade, pois no ano anterior a Empresa Onze realizou um teste com este veículo e
obteve ótimos resultados. INDICAÇÕES: Nº 364/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA:
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie a canalização
da rede de esgoto na Rua Euclides Mázera, Loteamento Tito e Eldorado, pois os moradores
enfrentam inúmeras dificuldades com o esgoto correndo a céu aberto. Segue foto em anexo. Nº
365/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria
competente providencie patrolamento e ensaibramento da Rua Honório Lemos, em suas duas
extremidades onde não possui pavimentação. Também que seja elaborado projeto de
pavimentação onde poderemos auxiliar a captar recurso junto à Bancada do PMDB a nível
Estadual e Federal. Nº 366/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo
Municipal, através da Secretaria competente providencie patrolamento e ensaibramento da Rua
Ignacinha Thomaz Rauber, tão logo com máxima urgência que seja elaborado projeto de
pavimentação fornecido cópia onde poderemos buscar captar recursos junto à Bancada do
PMDB a nível Estadual e Federal. Nº 367/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o
Executivo Municipal através da Secretaria de Obras providencie patrolamento e ensaibramento
nas ruas da localidade de Morro da Cruz, pois a situação das mesmas está em péssimas
condições. Nº 368/2014 VEREADOR NELSON MARTINS: Solicito que o Executivo Municipal,
juntamente com a Secretaria competente proceda com urgência numa operação tapa buracos e
valetas nas ruas do Loteamento Tito e Eldorado, pois as mesmas estão intrafegáveis. Nº
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369/2014 VEREADOR NELSON MARTINS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a
Secretaria competente proceda com urgência no conserto de um buraco no calçamento
localizado na Rua Guilherme Lahn, entre as Ruas Federação e Ernesto Alves, pois o mesmo está
causando transtorno a todos que por ali transitam. Nº 370/2014 VEREADOR ADALBERTO
LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente proceda
no ensaibramento das ruas do Bairro Empresa que foram patroladas, pois com a chuva ficaram
com excesso de barro, dificultando o trânsito naquelas vias, conforme fotos em anexo. Nº
371/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: O Vereador que esta subscreve requer seja feita
alteração na Lei 5.313, de 24 de setembro de 2013 que concede descontos aos aposentados, às
pessoas de 65 (sessenta e cinco) anos ou mais ainda não aposentadas, aos inativos, pensionistas
e deficientes físicos e mentais que recebam proventos ou pensões de até R$ 2.000,00 (dois mil
reais) mensais, o desconto de 100% (cem por cento) sobre o valor do Imposto Predial e
Territorial Urbano - IPTU, relativo ao ano de 2014, para 2015, conforme Projeto Sugestão abaixo
descrita onde as alterações estão em negrito: Justificativa: Tal solicitação prende-se ao fato de
que muitos aposentados ao decorrer da vida fizeram suas economias e investiram em imóveis
que hoje estão alugados para auxiliar na renda mensal, dado ao fato que o valor da
aposentadoria é baixo e vem deflacionando ano após ano. Neste sentido faz-se necessário
alterar a alínea “a” do parágrafo único do artigo 1º, contemplando os mesmos para o imóvel em
que habitam. Também alterar a alínea “d” do Art. 1º e inciso III do Art. 2º, onde em ambos será
considerada a renda pessoal do nome do proprietário em que o imóvel está registrado, e não
mais somado a renda do cônjuge, no qual este termo será suprimido. Projeto Sugestão de
Alteração a Lei Municipal Nº 5.313, de 24 de setembro de 2013. Autoriza o Poder Executivo a
conceder descontos sobre o valor do IPTU aos aposentados, às pessoas de 65 (sessenta e cinco)
anos ou mais ainda não aposentadas, aos inativos, pensionistas e deficientes físicos e mentais,
para o Exercício de 2015, e dá outras providências. Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a
conceder aos aposentados, às pessoas de 65 (sessenta e cinco) anos ou mais ainda não
aposentadas, aos inativos, pensionistas e deficientes físicos e mentais que recebam proventos
ou pensões de até R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, o desconto de 100% (cem por cento)
sobre o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, relativo ao ano de 2015, do imóvel
de sua propriedade. Parágrafo único. Somente receberá o desconto previsto neste artigo: a) o
contribuinte que possuir mais de um imóvel inscrito junto ao cadastro imobiliário do Município;
receberá o desconto somente do imóvel que ele mora. b) o contribuinte que comprovar a
aquisição de imóvel ainda não cadastrado no Município em seu nome, mediante apresentação
de contrato de compra e venda, desde que não possua outros imóveis. c) o beneficiário de uso
de imóvel, exclusivamente para fins de moradia, mediante usufruto ou comodato, desde que
não possua outros imóveis. d) que comprovar renda pessoal somada com seu cônjuge ou
companheiro (a) não superior ao limite previsto no caput. Art. 2º O pedido de concessão do
benefício deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal, no período de 15 de outubro de 2013
até 10 de dezembro de 2013, devendo ser instruído com os seguintes requisitos: I - com cópias
da documentação comprobatória da propriedade do imóvel, do usufruto, dos contratos de
comodato ou de compra e venda com reconhecimento das respectivas assinaturas pelo
Tabelionato. II - documento que comprove a condição de aposentado, inativo, pensionista,
portador de deficiência física ou mental. III - comprovante de renda pessoal, bem como do (a)
cônjuge ou companheiro (a). IV - certidão de casamento ou, se solteiro, certidão de nascimento,
ambos atualizados. V - documento de identidade (Registro Geral – RG ou Carteira Nacional de
Habilitação com foto - CNH), VI - Cartão do Cadastro de Pessoa Física – CPF e comprovante de
endereço em nome do proprietário. VII - No caso das pessoas de 65 (sessenta e cinco) anos ou
mais ainda não aposentadas, essas deverão apresentar os seguintes documentos para obter os
benefícios previstos por esta Lei: a) Comprovante fornecido pelo INSS de que não é aposentado
ou pensionista; e, b) Laudo fornecido pela Assistência Social do Município sobre a situação
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familiar e pessoal do contribuinte, demonstrando seu estado de vulnerabilidade social. §1º De
acordo com a situação e necessidade, o Poder Executivo poderá exigir outros documentos ou
comprovações quanto à situação do imóvel ou a condição do proprietário. §2º Decorrido o
prazo previsto no caput, não poderá ser deferido pedidos de desconto que trata esta Lei. §3º
Deverá ser dada ampla publicidade sobre as medidas propostas por esta Lei no mínimo 15
(quinze) dias antes do início do prazo previsto no caput do art. 2º. Art. 3º Esta Lei entra em vigor
na data de sua publicação. Nº 372/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o
Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente busque providências sobre um
aterro que se encontra há mais de um ano em cima da calçada na Rua Antônio Lehn, próximo ao
nº 3049, no Bairro Santa Rosa. O pedido se justifica, pois um morador adquiriu este aterro no
ano passado e ainda não retirou o mesmo da calçada, causando transtorno e perigo aos
pedestres que precisam desviar pela via pública. Vale ressaltar que este fato também é um
descumprimento da Lei das calçadas. Nº 373/2014 VEREADOR ARLEU MACHADO: Solicito que o
Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie com urgência a colocação
de canos de esgoto junto às residências de nº 599 e 615, uma ao lado da outra, na Rua Coronel
Diniz, pois as mesmas curiosamente não estão sendo abrangidas com a rede de esgoto, mesmo
estando cercadas por outras residências que possuem a rede. Pede-se urgência, pois as
referidas casas estão com seus esgotos superados, inclusive já foram feitos protocolos na
Prefeitura pelo senhor Vilson Lanz requerendo este serviço. Nº 374/2014 VEREADORA SANDRA
SCHAEFFER: Através desta Indicação encaminho em anexo, Projeto Sugestão que: “Institui o
Programa de aproveitamento de alimentos não consumidos nos supermercados, empresas e
restaurantes que produzam ou distribuem alimentos.” Art. 1º Fica instituído o programa de
aproveitamento de alimentos não consumidos nos supermercados, mercados, empresas e
restaurantes, ou que produzam ou distribuem alimentos industrializados, com o objetivo de
promover a distribuição destes para a população, e instituições de caridade na cidade de
Taquara, RS. § 1º Consideram-se alimentos não consumidos, os produzidos por restaurantes,
excedente não consumido e não servidos à mesa ou os alimentos vindos de empresas que
industrializam ou distribuem alimentos que não tenham sido violados, e encontram-se dentro
do prazo de validade e normas de higiene. § 2º Produtos in-natura também poderão ser doados
desde que estejam em bom estado de conservação e aptos para consumo. Art. 2º Os
estabelecimentos poderão participar do programa individualmente ou através de seus
sindicatos ou associações. Art. 3º Cabe ao Poder Executivo, através de seus órgãos
competentes, a inspeção e fiscalização do programa, verificando o rigor de qualidade dos
alimentos disponibilizados para doação. Art. 4º O município poderá viabilizar a logística e a
distribuição destes alimentos as pessoas necessitadas ou entidades carentes, através de órgãos
da administração direta ou delegando para outras instituições, públicas ou privadas,
interessadas em desenvolver o programa previsto nesta Lei. Art. 5º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação. MENSAGEM: O Vereador que o presente subscreve, em conformidade
com as normas regimentais, submete a apreciação deste Poder Legislativo Indicação ao Prefeito
Municipal, para que o mesmo institua o programa de aproveitamento de alimentos não
consumidos, em nosso Município. Visando colaborar e agilizar os procedimentos,
encaminhamos, anexo, sugestão de Projeto de Lei sobre este tema. Justificamos a presente
Indicação pois sabemos que, atualmente, a fome é um problema que atinge países no mundo
inteiro, alguns com maior e outros com menor intensidade, no entanto estima-se que 870
milhões de pessoas passam fome em todo o mundo. No Brasil o número da fome gira em torno
de 14 milhões e, como não podia ser diferente, a fome também está presente em nossa cidade.
Estudos estimam que, no Brasil, 39.000 toneladas de comida, em condições de serem
aproveitadas, vão para o lixo todos os dias em mercados, feiras, fábricas, restaurantes,
armazéns, açougues e em plantações. O número leva em conta dados de vários setores da
agricultura, indústria, varejo e serviços. São 39.000 toneladas de alimentos que, por algum
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motivo estético ou deformidade, não são destinados aos pratos dos que são acometidos pela
fome. Considera-se que somente 39% dos alimentos produzidos chegam aos consumidores
finais, devido ao alto nível de desperdício, sendo que 15% são perdido nas indústrias, 8% são
perdidos no transporte e armazenamento, 20% é perdido no plantio e na colheita, 1% é perdido
no varejo, 17% é perda do consumidor. Apesar de a nossa cidade ser referência regional, ainda
encontrarmos pessoas necessitadas vivendo abaixo da linha da pobreza, com isso apresento
essa Indicação para implantação de projeto com o objetivo de minimizar esses efeitos da fome
em nossa sociedade. Com o intuito de reduzir os desperdícios dos alimentos que ocorre
atualmente, este projeto visa a regulamentação da doação de alimentos não consumidos,
alimentos esses produzidos por restaurantes considerados como sobras que não foram servidas
à mesa, e/ou alimentos produzidos por empresas que industrializam e os distribuem, que
estejam lacrados e dentro do prazo de validade e normas de higiene acondicionado dentro das
normas de higiene. E por crer que esse é um projeto benéfico para a população de baixa renda,
e uma solução para restaurantes, indústrias, entre outros para o descarte dos excessos, trago a
apreciação dos nobres pares a indicação deste projeto que institui a doação de alimentos que
não foram consumidos nos restaurantes, empresas, mercados e supermercados, que produzam
ou distribuem alimentos industrializados, para instituições de caridade, que são responsáveis
pela alimentação de centenas de pessoas carentes, sem que o doador do alimento seja
responsabilizado por qualquer fato que possa ocorrer por essa doação. Nº 375/2014
VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com a
Secretaria competente realize o fechamento do buraco que se formou na Rua General Frota, em
frente à Escola Estadual Rodolfo Von Ihering. Este buraco está aumentando de tamanho e
representa um risco de acidentes para os alunos, professores, pais e demais pessoas que por ali
circulam. Nº 376/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal,
juntamente com a Secretaria competente providencie o fechamento dos buracos que se
formaram na Rua Henrique Bauermann, em frente ao número 2615. Estes buracos estão
causando transtorno aos veículos que circulam pelo local, representando inclusive riscos de
acidentes no local. Nº 377/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo
Municipal juntamente com a Secretaria competente proceda na desobstrução de bocas de lobo
na Rua da Olaria em frente ao nº 220 no Bairro Empresa, Loteamento Olaria, pois as mesmas
encheram e o esgoto acaba voltando para o pátio das residências, causando mau cheiro e
transtorno aos moradores. Nº 378/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o
Executivo Municipal através da Secretaria de Obras providencie patrolamento e ensaibramento
na Rua Roberto Halmel, próximo ao DAER, no Bairro Empresa, pois a mesma está em más
condições de trafegabilidade. Nº 379/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o
Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente proceda no conserto da
canalização de esgoto na Rua Lima, Bairro Empresa, pois os canos entupiram forçando os
moradores abrirem buracos para que escoassem os dejetos, conforme fotos em anexo. Nº
380/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a
Secretaria competente providencie com urgência o conserto de um buraco que abriu no início
da Rua Buenos Aires, em frente à primeira casa, no Bairro Empresa. O referido buraco está
aumentando e os moradores estão preocupados porque observaram que a água da chuva abriu
um sumidouro, podendo causar danos a todos que por ali transitam. Segue fotos em anexo. Nº
381/2014 VEREADOR NELSON MARTINS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a
Secretaria competente proceda com urgência no patrolamento e ensaibramento da estrada da
Cachoeira Grande, pois a mesma encontra-se em precárias condições de uso, causando danos
aos veículos que por ali trafegam. MOÇÃO: MOÇÕES DE APELO Nº 016, 017 e 018/2014 –
VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: A ser encaminhada à Presidência da República, Presidente
do Senado e Presidente da Câmara dos Deputados. Venho por meio deste solicitar que sejam
reduzidos IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados e de outros tributos sobre a bicicleta,
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pois nós políticos temos a obrigação de tomar ações imediatas ou à longo prazo, para melhorar
a mobilidade urbana das pessoas, de acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, foram
adotadas nos últimos meses, políticas públicas de redução de impostos e de facilitação de
financiamento sobre veículos, isso quase que dobrou a frota de veículos no Brasil, apesar disso
as estradas são as mesmas, e os acidentes, e os congestionamentos crescem cada vez mais,
diante disso, entendo de que o Governo Brasileiro, deveria fomentar o uso da bicicleta, como
meio de transporte, para além de outros benefícios melhorar a mobilidade urbana, a bicicleta
paga tanto imposto, que só para se ter uma ideia, um carro popular 1.0, é tributado em 21%,
enquanto de que uma bicicleta paga 40,5 % de imposto no Brasil, ou seja, em uma magrela que
custa R$ 800,00, R$ 324,00, são tributos, além de melhorar a mobilidade urbana a bicicleta tem
os seguintes benefícios: Econômica: Por exemplo, diminuição da parte do orçamento familiar
consagrada ao automóvel, redução das horas de trabalho perdidas nos congestionamentos,
redução das despesas médicas graças aos efeitos do exercício físico regular; Política: Por
exemplo, redução da dependência energética, poupança de recursos não renováveis; Social: Por
exemplo, democratização da mobilidade, melhor autonomia e acessibilidade de todos os
equipamentos tanto para os jovens como para a terceira idade; Ecológica: – Menos poluição de
nosso meio ambiente. Municipal: O município tem menos gastos com postos de saúde uma vez,
que sua comunidade estará praticando exercícios físicos regulares, isso trará uma economia na
área da saúde em nossas cidades, por exemplo, em Portland, conhecida como a Capital da
Bicicleta nos Estados Unidos, esta cidade realizou estudos que mostraram que até 2040, terá
investido US$ 138 milhões em ciclovias e economizado por conta disso, cerca de US$ 388
milhões em custo com a saúde. Na sua cidade, o potencial de desenvolvimento da bicicleta
ultrapassa muito provavelmente os prognósticos que poderia fazer com base na situação atual.
Apesar de o ciclismo diário não fazer talvez ainda parte dos hábitos dos seus concidadãos, este
constitui todavia um meio de transporte que ocupa um papel não negligenciável no domínio da
mobilidade. Por que razão as cidades que se encontram numa situação bastante semelhante à
sua enfrentaram um tal desafio? Poderá a bicicleta ter um papel a desempenhar nos seus
objetivos de melhoramento da qualidade de vida na cidade e de poder de atração dos
transportes públicos? A Bicicleta por quê? Benefícios para os municípios. No que diz respeito às
cidades, os benefícios da bicicleta para a coletividade estão essencialmente ligados à qualidade
de vida, qualidade do ambiente e às economias geradas em longo prazo: uma redução direta
dos congestionamentos de circulação em virtude da redução do número de automóveis em
circulação (escolha da bicicleta como meio de deslocação pelos automobilistas diários); uma
redução indireta dos congestionamentos de circulação em virtude do aumento do poder de
atração dos transportes públicos para os que se deslocam diariamente graças à combinação dos
transportes públicos e da bicicleta (e, por conseguinte, uma rentabilização dos investimentos
em transportes públicos); uma maior fluidez do tráfego, com um menor nível de poluição; uma
economia de espaço (calçada e estacionamento), e, portanto, uma redução dos investimentos
em vias de acesso e a possibilidade de reinvestir em locais públicos tendo em vista aumentar o
poder de atração do centro da cidade (para a habitação e o comércio, a cultura e o lazer); uma
redução dos investimentos e dos custos para as empresas (parques de estacionamento) e
poderes públicos (parques de estacionamento, manutenção, novas infraestruturas, etc.);
melhoramento geral da qualidade de vida na cidade (poluição do ar, poluição sonora, locais
públicos, segurança das crianças); maior poder de atração para a habitação, nomeadamente no
que diz respeito à habitação familiar; uma menor degradação do patrimônio histórico, custos de
manutenção reduzidos (limpeza menos regular, por exemplo). Mesmo se nos restringirmos ao
ponto de vista estritamente ambiental (poluição), sem que seja necessário entrar em
pormenores nem calcular os benefícios e desvantagens respectivos dos diversos meios de
transporte, é razoável atribuir à bicicleta a atenção e os investimentos que esta merece. A noção
de compromisso entre os benefícios e desvantagens dos diversos meios de transporte deverá
Ata nº 3.990, de 09 de junho de 2014.

Página 6 de 22

ser encarada nesse sentido. Um exemplo de efeitos positivos. Em Graz (Áustria), calculou-se
quais seriam os efeitos de uma redução do tráfego automóvel na sequência de uma alteração da
repartição modal das deslocações. O quadro indica os benefícios que uma redução de um terço
da utilização do automóvel particular exerceria sobre diversos parâmetros. O
descongestionamentos das ruas em virtude da redução do número de automóveis e da
preservação dos monumentos e das plantações. Menor espaço ocupado no solo, tanto para se
deslocar como para estacionar e, por conseguinte, melhor aproveitamento do solo. Menor
degradação da rede rodoviária e redução do programa de novas infraestruturas rodoviária.
Reforço do poder de atração do centro da cidade (lojas, cultura, lazer, vida social). Diminuição
dos congestionamentos e das perdas econômicas a que estes dão origem. Maior fluidez da
circulação automóvel. Maior poder de atração dos transportes públicos. Melhor acessibilidade
aos serviços tipicamente urbanos para toda a população (incluindo os adolescentes e os jovens).
Ganho de tempo considerável para os ciclistas nas curtas e médias distâncias. Desaparecimento
eventual da necessidade de um segundo automóvel por agregado familiar (e, por conseguinte,
aumento da parte do orçamento familiar disponível). Etc. Qualquer deslocação feita em bicicleta
em vez de automóvel gera economias e benefícios consideráveis, tanto para o indivíduo como
para a coletividade urbana. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em atenção ao Ofício D.L. nº 215/2014, o qual
encaminhou Requerimento nº 089/2014, de autoria do Vereador Moisés Rangel. Ofício da OI,
em atenção ao Ofício D.L. nº 276/2014, o qual encaminhou Requerimento nº 103/2014, de
autoria do Vereador Anildo Araújo. Ofício do Gabinete do Governador do Estado do RGS, em
atenção ao Requerimento nº 139/2014, de autoria do Vereador Eduardo Kohlrausch, com apoio
dos demais Vereadores, encaminhado através do Ofício D.L. nº 319/2014. Ofício da ANEEL, em
atenção a Moção de Apelo nº 011/2014, de autoria da Bancada do PP. Ofício do Ministério da
Defesa do Exército Brasileiro, em atenção ao Requerimento nº 136/2014, de autoria do
Vereador Eduardo Kohlrausch, com apoio dos demais Vereadores, encaminhado através do
Ofício D.L. nº 318/2014. Ofício da CORSAN de Porto Alegre, em resposta ao Requerimento nº
106/2014, de autoria do Vereador Régis de Souza, encaminhado através do Ofício D.L. nº
279/2014. Convite da Assembleia Legislativa – Comissão de Assuntos Municipais, para Audiência
Pública que transcorreu no dia 03/06/2014, com o tema “criação de novas regiões
metropolitanas do Estado”. Convite da Secretaria Municipal de Saúde, para solenidade de
abertura do funcionamento da Unidade Básica de Saúde Regina Jardim da Silva – UBS Mundo
Novo, no dia 12/06, às 09h. Convite do Comitesinos, para a 6ª Reunião Ordinária no dia 11/06,
às 14h, na UNISINOS. Convite do Comitê Intermunicipal Legislativo de Acompanhamento das
Ações do Consórcio PRÓSINOS, que ocorrerá no dia 11/06, às 9h, na Câmara de Vereadores de
Nova Hartz. Convite da Escola Municipal Rudi Lindenmeyer, para Festa Junina no dia 28/06, às
15h. Relatório final da Comissão Especial para tratar da Mobilidade Urbana – Assembleia
Legislativa. Jornal O Interior Cooperativismo Gaúcho, abril de 2014. Diversos Telegramas do
Ministério da Saúde em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452/97, beneficiário Fundo
Municipal de Saúde a programas municipais. Diversos Comunicados do Ministério da Educação,
de acordo com a legislação vigente, informando as liberações de recursos financeiros destinados
a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Comunicados: Dia 11 de junho, próxima quarta-feira, ocorrerá a Audiência Pública solicitada
pela Comissão Especial Pluripartidária pró-movimento UNIVALES, onde também será realizado
um trabalho de coleta de assinaturas para que Taquara se habilite na busca de um polo
universitário federal para nossa cidade. Dia 24/06, às 18h será realizada Sessão Ordinária, 4ª
Sessão de Interiorização na localidade de Fazenda Fialho. Após a leitura da matéria 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 LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, membros
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da Mesa, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, aos meios de comunicação e a todas as
pessoas aqui presentes. Senhor Presidente, eu só gostaria de fazer um comentário a respeito da
semana que passou. Por duas vezes, enquanto fui a Porto Alegre pela manhã bem cedo,
presenciei a Polícia Rodoviária Estadual que estava presente na ponte. Uma vez era em torno de
4 horas e a outra vez 6 horas pela manhã. Para dizer então que a Polícia Rodoviária está
cumprindo com aquilo que prometeu de eventualmente se fazer presente na ponte. E estender
um convite a toda a comunidade taquarense, mas principalmente aos bairros vizinhos ao Posto
de Saúde da Mundo Novo, que será inaugurado no dia 12 às 9 horas da manhã. Estender o
convite a todos os membros desta Casa, aos ouvintes da Rádio Taquara, para que se façam
presentes naquele local. E onde um Posto com a grandeza que será, poderá atender a demanda
de todos, principalmente aqueles três bairros, como Campestre, Mundo Novo e Bairro
Medianeira. Era isto Senhor Presidente. Obrigado. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL:
Quero saudar o Senhor Presidente, os demais colegas Vereadores, a comunidade que se faz
presente hoje na Casa, também a imprensa, em especial a minha esposa que está presente
também na noite de hoje. Quero parabenizar primeiramente a Igreja Quadrangular, que no
último dia 03 fez o seu aniversário de 38 anos na cidade de Taquara, com o Pastor Luiz. Eu
destaco sempre quando falo das Igrejas a importância do trabalho social que as igrejas fazem
para a nossa comunidade. Este trabalho social sempre busca uma economia, eu gosto de dizer
assim, para os cofres públicos, porque sempre é um drogado que a Igreja consegue tirar das
ruas, uma cesta básica que a Igreja consegue doar. Então isto traz além de uma mudança de
vida daquela pessoa, também economia para os cofres públicos. Isto é muito importante. Nós
como poder público devemos valorizar isto. Também parabenizar a comunidade evangélica de
Entrepelado que fez no último domingo a Festa da Colheita. Então parabenizar a comunidade. E
ontem se fazendo presente lá, ouvi uma reclamação antiga da comunidade que é, dentre várias,
mas um retorno ali pela 020 de acesso, não é Vereador Guido. Eu sei que o Senhor também luta
muito por esta comunidade e sabe deste problema, já fez diversos requerimentos e sei que é
uma luta sua também. E eu quero lembrar aqui uma promessa a qual eles disseram para mim,
feita pelo Prefeito Tito durante a campanha. Segundo os moradores, ele teria dito, eu me
elegendo, nos primeiros 6 meses está pronto. Então já se passou um ano e seis meses e não fez.
Aí a desculpa é que não é sério, é do Governo Estadual, não é de competência nossa. Mas eu
quero lembrar que o Prefeito é aliado do Governo Estadual. O Prefeito pediu votos para o Tarso
e pede novamente. Eles estão alinhados. Então se o Prefeito Tito não tem força política, para
junto com o Governo Estadual, conseguir aquele retorno e não sei quem tem força, quem vai
fazer. Eu acho que talvez esteja faltando vontade política para o Prefeito buscar as autoridades
estaduais para resolver aquele problema. Também entrei no mês passado com um projeto de lei
que proíbe o uso de insulfilmes nos carros públicos. Qual o motivo disto. Buscando a
transparência, para que a comunidade possa fiscalizar quem está dirigindo o carro, quem está
sendo transportado nos carros. Hoje estes insulfilmes estão além do que a legislação de trânsito
permite. Hoje tu não tens como ver quem está andando nos carros. Também quero dizer que
alguns motoristas da Prefeitura me procuraram dizendo da preocupação, dizendo da
importância de ter estes insulfilmes por conta até da própria saúde. Como eles passam um dia
inteiro dirigindo, o insulfilm protege eles do sol e do calor, mas existe realmente este problema,
esta preocupação por parte dos motoristas, mas também existe esta questão da transparência
que é importante, que a própria comunidade possa fiscalizar quem está andando nos carros,
quem está dirigindo estes carros, não é Vereador Balbino. O Vereador Balbino que conhece bem
isto porque é motorista há bastante tempo, não é Vereador, e sabe deste acontecimento. Mas
também temos esta questão da transparência. Então eu acho que é importante levantar esta
discussão. Não queremos fazer nada contra ninguém, mas levantar esta questão junto aos
motoristas, junto com a comunidade, para que a gente possa chegar aí a um denominador
comum que fique bom para todo mundo. Se for preciso Vereador Balbino, retiro o projeto para
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discutir. Não tem problema. A gente está aqui para construir e a gente é parceiro da
comunidade, dos motoristas, enfim, de todo o mundo. Eu acho importante. Como ficou uma
coisa controversa, eu acho importante a gente discutir. Vamos ver aí o que vai ser melhor.
Também quero deixar, para encerrar Senhor Presidente, só fazer um requerimento verbal para
que a Secretaria Distrital de Rio da Ilha possa providenciar o patrolamento da estrada de Açoita
Cavalo, que com estas chuvas aí a coisa está terrível em todo o nosso interior. Muito obrigado.
VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Queria saudar a Mesa, os colegas Vereadores e as pessoas
presentes no Plenário. O Vereador Eduardo não está aqui e queria dizer que eu votei e assinei
aquela moção dele que foi mandada para o Comandante do Exército. Quem esteve no Exército
sabe que o Exército só atua quando chamado pelo Governo do Estado, pelo Governo Federal e
ainda tem que ter um aval do Comandante do Exército do Brasil. Mas foi muito bom, eu sabia
que a resposta ia vir isto, até porque fui militar na época da legalidade e sei que o Exército
daquela época se deslocou, que é uma coisa muito complicada. Mas serviu para uma coisa, para
mostrar que tudo é possível ser rápido. Quantos dias, Vereador Eduardo, não levou? Uma
semana. Uma semana tiveram uma resposta do Comandante do Exército. Eu lhe dou um aparte
Vereador. Neste momento foi dado um aparte para o Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, que
disse: Vereador Nelson, e deu uma resposta no mesmo sentido de ter um policiamento direto
não é. Deve ter dado uma ligação aqui e ali e o próprio Balbino falou, está dando um
policiamento direto agora. Obrigado. O Vereador Nelson José Martins retomou o uso da
palavra e disse: Não, mas o seu pedido eu assinei, sabia que a resposta seria esta, até para que
os órgãos públicos vissem a rapidez, que quando querem fazer as coisas, um Comandante
respondeu para esta Câmara de Vereadores em uma semana. Que aqui tu pedes um
requerimento e ficam 60 dias, 90 dias e não respondem o requerimento. Está provado que é
possível sim responder dentro dos prazos. Vereador, eles tinham que ter pedido, o Governo do
Estado, para que o Exército viesse fazer a ponte, que já estava pronta a muito tempo sem
problema nenhum. Eu fiz uma indicação hoje até porque o Prefeito Tito tinha conversado
comigo, mas ele teve que viajar na terça-feira, que ele ia lá no loteamento. Eu disse: Olha, tu vai
lá olhar porque vai ter problema no Loteamento Tito e Eldorado. Vai ter problema. O Prefeito
teve que viajar, não pode ir, pois foi para Brasília, para São Paulo, não sei para onde. Não foi lá.
O resultado está aí, que aconteceu sábado. Uma reunião lá o pessoal indignado, porque o
ônibus não foi mais pegar o pessoal lá embaixo e tiveram que vir, tirar o sapato para vir na outra
parada de cima. O Vereador Valdecir sabe onde é que ele esteve neste final de semana. Para
pegar o ônibus. Espera um pouquinho, não pode acontecer isto. E aí sabe por que eu fui
chamado? Porque eu estive presente com o Prefeito Tito pedindo votos para ele nas casas. Isto
é muito ruim. Eu não posso pegar. Eu posso ir lá pedir para vir. Agora eu não tenho condições de
chegar e mandar uma máquina botar saibro. Tem que tapar os buracos. Que eu quero dizer para
vocês, não é lá. A estrada da Cachoeira é impossível de se andar. Sabe o que aconteceu? O meu
carro é 2013, tem um ano e dois meses de uso. Eu vou ter que trocar os amortecedores. Façame o favor. Eu sei que não dá para fazer tudo, mas eu fui ali no Pega Fogo, é um caos também.
Algum lugar tem que estar bom para o outro estar ruim. Então eu tinha pedido, ele não foi. Eu
tive que ir lá dar explicação para a população. Vou tentar conversar com ele amanhã, porque
quando ele chegou deveria ter me ligado, porque ele tinha um compromisso comigo. Na
Guilherme Lahm pagaram para fazer, está ali o serviço. Eu não sei se foi na Administração
passada ou nesta, mas sei que pagaram. Vocês tem passado na Guilherme Lahm? Eu passo
quatro, cinco vezes por dia. Naquele trechinho até a Pirisa e a Federação, não tem mais o que
fazer, afundou. Quem faz o serviço tem que ser fiscalizado, porque a Prefeitura paga para fazer
e não fiscaliza, alguém não vai lá fiscalizar. Eles recebem, não tem um tempo de garantia porque
eu acho que nem pode dar sobre este estado de remendo. Atravessando a Santa Rosa é só
olhar, tem que mandar fazer e fiscalizar. Vocês passem ali amanhã para ver se há condições de
passar. E ali encosta carros dos dois lados e não tem mais o que fazer. A gente arrebenta o carro
Ata nº 3.990, de 09 de junho de 2014.

Página 9 de 22

todo. Eu acho assim, as pessoas reclamam com razão até às vezes, mas a gente que está todo o
dia nestas estradas tem que trazer conhecimento. Não é que não fosse pedido. Foi pedido só
não foi feito. Daí o Prefeito até ia lá para dar uma ordem de Prefeito para fazer, acabou não indo
e aconteceu neste final de semana. Deveria estar aí para ouvir o que a população de lá pensou
nesta hora. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Senhor Presidente, colegas Vereadoras e
Vereadores e a comunidade que nos escuta e nos acompanha. Encaminhando as tratativas de
trabalhos do último período, encaminhamos no dia 23 de abril um pedido de informações à
CORSAN, solicitando a cópia do projeto dos R$ 82.000.000,00 (oitenta e dois milhões de reais)
com relação ao investimento na cidade de Taquara. Isto foi no dia 23 de abril de 2014. Já
recebemos a resposta da CORSAN lá de Porto Alegre, datado em 21 de maio, ofício 1.175,
encaminhando a cópia. Até dividi com o Vereador Guido Mario a cópia do material. Está à
disposição dos colegas Vereadores se quiserem. Até para nós ver porque se hoje existe buraco e
dificuldades nas nossas vias, daqui a alguns dias nós teremos valetas e certamente isto não vai
ser simplesmente culpa da Administração Municipal, mas sim um investimento que está sendo
feito na cidade e a comunidade vai ter que compreender ou, no mínimo, entender mais esta
dificuldade que passaremos nos próximos dias. Encaminhando também solicitações que
estivemos presentes na última semana na Rua São Cristóvão, no Bairro Santa Rosa, precisa lá de
patrolamento e ensaibramento. Também estivemos presentes na Rua Inacinha Tomás Rauber,
no Bairro Cruzeiro, também precisa de patrolamento e ensaibramento. Na Rua Honório Lemos,
no Bairro Santarém, também precisa de patrolamento e ensaibramento. Na Rua Francisco de
Freitas, no Bairro Santa Maria, também precisa de patrolamento e ensaibramento. Estivemos na
estrada geral do Entrepelado, também precisa de patrolamento e ensaibramento. Na estrada da
Linha São João, na entrada ali pelo Passo dos Ferreiros, também precisa de patrolamento e
ensaibramento. Identificando nestas caminhadas pela cidade, também identificamos à noite
algumas questões com relação à iluminação pública. A iluminação pública na estrada da Linha
São João pela entrada pelo Passo dos Ferreiros, na medida ali de 1 km, 2 km para dentro, precisa
uma verificação nas luminárias. Tem no mínimo 3 luminárias que identificamos queimadas.
Também na ciclovia, tratando de iluminação, entre a estação rodoviária nova e entrada do
Bairro Cruzeiro e Bairro Empresa, tem 9 luminárias queimadas. Precisa de uma atenção
especializada, que a gente sabe que vem sendo feito um trabalho de qualidade, mas precisam
ser atendidas estas situações mais pontuais. Também caminhando pela Rua Guilherme Lahm
aqui do centro da nossa cidade até a Picada Gravatá, na última semana, identificamos o
péssimo, mas o péssimo mesmo estado das nossas calçadas da via pública. Tanto quanto na
colocação de galhos, nas calçadas com falta de acessibilidade e trafegabilidade das pessoas,
calçadas danificadas, cercas particulares avançando para o domínio das calçadas. Precisa uma
ação efetiva da Prefeitura aonde venha a responsabilizar as pessoas as quais cobram o resultado
da Prefeitura, também devem ali ter a sua responsabilidade quanto às calçadas. Pedimos então
ao Prefeito, a Administração Municipal, a pessoa competente, se caso são muitas as demandas
que nós apresentamos de problemas que a nossa cidade exige, estas demandas são provocadas
pelas pessoas que nos procuram e as quais nós procuramos também. Que repasse então a cópia
dos projetos ou o número dos protocolos na captação de recursos da Rua São Cristóvão,
Inacinha Tomás Rauber, Honório Lemos, Francisco de Freitas, todas as ruas as quais o Prefeito
tem intenção, mas principalmente aquelas ruas que no verão tem poeira e no inverno tem
barro. Para que a gente possa auxiliar junto à bancada dos deputados a nível estadual e federal
e nos Ministérios também em Brasília, a captação de recursos de forma que a gente venha a
colaborar então com a Administração e fazer agilizar estas situações que estão paradas e vem
causando grande descontentamento para a nossa comunidade. Tanto quanto pedimos que a
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos tenha uma atenção especial ali na Rua Pinheiro
Machado, em frente ao Posto Ipirangão. Foi feito um serviço pela metade, está ali identificado e
até postamos no Facebook hoje, o pessoal que nos acompanha. E continuam lá resíduos
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trancando a entrada de veículos no posto, no comércio, está uma coisa muito horrível. Eu acho
que não é para isto que a Administração vem. Sabe que tem pessoas capazes e competentes,
mas naqueles ali ficou devendo e a comunidade está reclamando. Enaltecer aqui o trabalho do
Secretário de Assistência Social e Desenvolvimento, o colega Vereador Beto Timóteo, pela
doação solidária. Pegamos o adesivo, vamos colaborar, estamos à disposição e pedimos que a
comunidade participe. Também deixamos aqui um convite para amanhã, dia 10, no caso terçafeira agora, hoje, o pessoal que nos escuta, na Associação dos Motoristas teremos a reunião do
PMDB, para todos os filiados, não filiados e pessoas simpatizantes. Todos estão convidados.
Obrigado e uma boa semana. VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: Senhor Presidente, o meu
boa noite para o Senhor, demais integrantes da Mesa, demais colegas Vereadores e Vereadoras.
Também aos nossos servidores que estão a trabalho esta noite, a imprensa que nos acompanha
e a comunidade que escuta em suas casas e hoje as pessoas presentes aqui também. Em nome
do nosso Secretário de Desenvolvimento Beto Timóteo, eu quero cumprimentar as demais
pessoas que estão aqui, que acompanham os nossos trabalhos. Então Presidente, eu queria
agradecer a comunidade pelo apoio na Consulta Popular, dia 04. Foi bem satisfatório o nosso
trabalho, toda a comunidade que se empenhou, todos os órgãos que se empenharam nesta
campanha. Também quero fazer aqui o convite da minha parte à comunidade para a
reinauguração do Posto Mundo Novo, dia 12, às 19 horas. Também Senhor Presidente, fiz um
encaminhamento, uma indicação, pedido de providências para a CORSAN, para que faça o
conserto nos locais onde ela tem danificado o calçamento e deixa ali a pedra num lado. E daí a
gente fica cobrando a Prefeitura e muitas vezes a Prefeitura já tem dificuldade para resolver os
seus próprios problemas e visto que na CORSAN existe uma lei que ela tem o compromisso de
recolocar o calçamento. Também a Campanha Solidária quero fazer parte desta tarefa, a qual é
muito importante porque ela é contínua. Uma ideia muito boa e com certeza vai servir muito a
nossa comunidade. Também se aproxima as chuvas e nós ficamos apreensivos. Novamente nos
vem a imagem das cheias. Eu quero dizer às pessoas que nos escutam aí que nós estamos
fazendo de tudo para resolver o problema. Esta semana vamos eu e o Presidente da Câmara,
mais o Vereador Guido Mario vamos estar indo ali em Igrejinha conhecer o trabalho de
dragagem. Eu estou fazendo questão de levar o Guido Mario junto, ele que faz parte da
Comissão Pró-Sinos e tem condições de nos ajudar na dragagem do rio. Quem não conhece se
puder tomar um pouco de conhecimento para saber o tamanho da importância que faz e o bem
que faz também, tanto para o meio ambiente, como resultado concreto com respeito às
enchentes. E eu fiz Senhor Presidente, dia 14 de abril, um pedido de informação a Construtora
Tabaí, como estava andando o projeto ali, os trabalhos, enfim, as tarefas para realizar o dique, já
que eles têm o compromisso de fazer ali no Bairro Empresa, mesmo vindo a barragem, já que
eles tem o compromisso de fazer o dique, eles devem fazer o dique. Até hoje não recebi
informações ainda, desde o dia 14 de abril da Construtora Tabaí. Também quero agradecer
Senhor Presidente, o representante da Oi pela resposta rápida. Depois de algumas reclamações
da comunidade diretamente para mim e para alguns dos Vereadores, principalmente no dia em
que a bancada progressista estava ali em frente ao Bar da Marlene, fomos cobrados ali por
alguém da comunidade em respeito a fios que estavam localizados muito baixos na pista de
rolamento na Rua Oscar Schaeffer. E o Cassiano nos ligou dando a resposta e hoje recebemos o
ofício do Jaime. Quero agradecer pela atenção. E refazer aqui o meu chamamento à
comunidade. Recebam aí os adesivos da Campanha Solidária, coloquem em seus carros, porque
com certeza vocês vão estar fazendo um trabalho ao qual cada um de nós, cidadãos e cidadãs de
nossa cidade devemos fazer, ajudar um pouquinho. Cada um pode ajudar um pouquinho. Eu
agradeço, Senhor Presidente, a Deus pela oportunidade e rogo uma semana abençoada para
cada um de nós. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Quero saudar o Senhor Presidente,
Vereador Arleu, e na sua pessoa saudar as demais pessoas que aqui estão. A Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação lançou a Campanha da Doação Solidária. É
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sempre tempo bom para ser solidário. E foi com este intuito que eu fiz um projeto sugestão ao
Executivo. E é um projeto sugestão, porque eu como Vereadora não posso apresentar este
projeto. Mas fica como sugestão para que ele seja implantado em Taquara, que é um projeto
que institui o Programa de Aproveitamento de Alimentos não consumidos nos supermercados,
empresas e restaurantes que produzam ou distribuam alimentos. A gente sabe que com o frio a
fome aumenta. E existe muito desperdício de alimento no país inteiro. Eu justifico esta indicação
sabendo que atualmente a fome é um problema que atinge países do mundo inteiro, alguns
com maior e outros com menor intensidade. No entanto, estima-se que 870 milhões de pessoas
passam fome em todo o mundo. No Brasil, o número da fome gira em torno de 14 milhões. E
como não poderia ser diferente, a fome também está presente em nosso Município. Estudos
estimam que no Brasil, 39 milhões de toneladas de comida em condições de serem aproveitadas
vão para o lixo todos os dias, em mercados, feiras, fábricas, restaurantes, armazéns, açougues e
plantações. O número leva em conta dados de vários setores da agricultura, indústria, varejo e
serviços. São 39 mil toneladas de alimentos que por algum motivo, estético ou deformidade,
não são destinados aos pratos dos que são acometidos pela fome. Considera-se que somente
39% dos alimentos produzidos chegam até os consumidores finais, devido ao alto nível de
desperdício, sendo que 15% são perdidos nas indústrias, 8% são perdidos no transporte e
armazenamento, 20% é perdido no plantio e na colheita, 1% é perdido no varejo, 17% é perda
do consumidor. É muita comida que vai literalmente para o lixo. Na nossa cidade ainda
encontramos pessoas necessitadas vivendo abaixo da linha da pobreza. Por isto eu apresento
esta indicação para a implantação do projeto com o objetivo de minimizar o efeito da fome em
nossa sociedade. Este projeto visa a regulamentação da doação de alimentos não consumidos,
ou seja, distribuir alimentos excedentes ou fora dos padrões de comercialização, mas que ainda
podem ser consumidos. Buscar aonde sobra, entregar aonde falta. Doar alimentos é como
socorrer um doente que está ferido. É levar alegria, oportunidade de vida para quem precisa. É
evitar que a comida vá para o lixo. Muitas creches, muitos asilos, muitas casas de acolhimento,
albergues e muitas famílias precisam deste alimento que vai para o lixo. Então fica para o
Executivo esta sugestão de projeto e espero sinceramente que ele seja implementado em
Taquara. É claro que é um projeto que precisa a adesão de empresas, é preciso a adesão de
voluntários para que trabalhem nesta causa. Mas eu acho que ela é muito válida, porque assim
como nós arrecadamos roupas e calçados em épocas de enchentes, em época de frio, é
necessário também que a gente mate a fome daqueles que estão precisando. Hoje a minha
mensagem é esta. Eu agradeço a atenção de todos e que possamos todos ter uma excelente
semana com muita alegria. Muito obrigado. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA
SILVEIRA: Cumprimento o Vereador Arleu, Presidente desta Casa, e em seu nome cumprimento
as pessoas que se encontram neste Plenário, os colegas Vereadores e as pessoas que nos
assistem através dos meios de comunicação. Eu quero dizer que participei do trabalho da
Consulta Popular, mas não diria que estou assim tão feliz com o resultado que tivemos porque
enquanto caminhava pela cidade com a urna, para conquistar um voto não foi fácil. Precisei dar
muita explicação às pessoas para que elas entendessem que é necessário votar sim para as
prioridades do nosso Município por que agora é lei. Ou fazemos uma boa Consulta Popular ou
vai para um outro local o recurso vindo do Governo Estadual. Quero dizer que como profissional
da educação do Município de Parobé, em Parobé todas as escolas municipais se engajaram, se
envolveram e fizeram um bom resultado na Consulta Popular. Precisamos criar a mentalidade
de que mesmo tendo atrasado o recurso para a educação, que está atrasado, para a saúde e
para a segurança está vindo. Os projetos são apresentados e o recurso chega, mas é preciso que
a comunidade vote. E este trabalho nós vamos ter que continuar fazendo. Sei que a Marilene,
Diretora desta Casa muito trabalhou. Mas no fim a gente fica um pouco desanimado ao
perceber o resultado. Gente, o resultado é para a coletividade, então o coletivo precisa ajudar,
precisa entender que é uma forma do recurso estadual chegar até os taquarenses, para
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beneficiarmos a saúde, segurança e educação. Votando recebemos, não votando, não
recebemos. Quero também dizer que nós estamos com o movimento Univales. Temos uma
frente parlamentar nesta Casa e na próxima quarta-feira, dia 11 de junho, nós teremos uma
Audiência Pública para angariarmos e engajarmos mais pessoas na luta por uma Universidade
Federal para os vales. É uma união entre os Vales do Caí, Sinos e Paranhana, que tem mais de
um milhão e quinhentos mil moradores e podem sim, arrecadar 100 mil assinaturas, para ter no
futuro uma Universidade Federal nos Vales. Eu sei que tem alguns Municípios que já estão
dizendo eu quero aqui um polo, mas eu acho que a luta inicial é importante, que a gente se
atenha a conquista das assinaturas e num segundo momento a gente lute para ter um polo da
Univales. Estes dias alguém me disse: tu acreditas Vereadora na possibilidade? Gente, se não
acontecer a luta não tem nenhuma possibilidade. Se nós mostrarmos ao Governo Federal que
nós temos a intenção e o povo quer, nós vamos ter a chance sim, de construir nos vales uma
Universidade Federal. Se não os nossos filhos mas quem sabe os nossos netos terão o alcance.
Quem é mais jovem seus filhos e quem sabe até os jovens que nos escutam e que já tem mais
de 21 anos ainda possam ter a grandeza de frequentar uma Universidade Federal gratuita. É
importante que a gente se engaje neste movimento e conquiste assinaturas. Tem algumas
folhas passando pela cidade. Já recebemos muitas assinaturas, mas esta luta vai ter um impulso
maior nesta Audiência Pública, no dia 11, às 19h30min aqui na Casa. Convido os ouvintes que
participem. Taquarense, não taquarense, a luta é do Vale do Paranhana, Caí e Sinos. Então é
importante que juntos a gente some esforços e consiga mandar para o Governo Federal um
documento bem bom. Agradeço e desejo a todos uma excelente semana. VEREADOR TELMO
VIEIRA: Boa noite Senhor Presidente Vereador Arleu, os demais membros da Mesa, os colegas
Vereadores e Vereadoras, ao público que nos prestigia esta noite, aos ouvintes da Rádio
Taquara e os demais veículos de comunicação que nos acompanham. Inicio o meu
pronunciamento parabenizando a Presidente do COMUDE, a nossa servidora Marilene, por estar
a frente da Consulta Popular, que muitos perderam na verdade a crença que aonde há união, há
conquista. Marilene, eu tenho que dizer que eu aprendi mais uma vez quando eu escutei em
tuas palavras depois que infelizmente a gente teve. Eu fiquei consternado porque eu pensava
que nós teríamos mais votos, principalmente em nossa região, mas vi que a participação das
pessoas, de repente por uma má informação, não foram satisfatórias, mas quando eu cheguei
até ti tu falaste: o ano que vem tem de novo e no ano que vem nós vamos nos preparar para
uma luta maior. Parabéns Marilene, levo isto como exemplo. Eu digo que muitas pessoas tem
este descrédito, dão o descrédito ao Governo do Estado quando ele acena com este orçamento
para ser dividido em prioridades elencadas pela comunidade, que não participa. Mas não
participa porque não veem que já deu resultado. No interior nós temos o Posto, a UBS no Rio da
Ilha, que foi da Participação Popular. Se eu for começar a elencar todas as nossas conquistas eu
vou até me perder. Mas gente, se nós não votar, se não temos unidade eu acho que nós não
vamos conseguir. Também quero destacar algumas demandas da localidade de Padilha e
mediante a isto eu quero fazer um requerimento verbal solicitando ao Executivo, que
juntamente com a Secretaria de Obras e Distrital de Padilha e Rio da Ilha faça um mutirão para
que resolva de imediato o problema das estradas do Alto Três Irmãos e Duque de Caxias, porque
está chegando o tempo ruim, que é o tempo de chuvas e se não tomarmos atitudes agora vai
ficar ruim a mobilidade do pessoal do interior. Então a gente sabe da necessidade de cada
Secretário Distrital e maquinário, então aonde houver união será melhor de realizar o trabalho.
Também estou solicitando, já conversei até com o Secretário Distrital da Padilha Mario Pires,
mas estou solicitando para que seja feito alguns consertos em bueiros quebrados ou entupidos
na estrada geral de Padilha. Também estou fazendo um requerimento verbal ao Executivo, que
juntamente com a Secretaria responsável, faça um conserto no bueiro que está entupido na Rua
Milton Teixeira Brodbeck, no Bairro Santa Terezinha, em frente ao número 601. É de pasmar a
realidade daquele pessoal que está convivendo, o bueiro entupido, que está botando para fora
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aquela sujeira, fica um cheiro, que está insustentável de abrir a porta. Então eu peço que a
Secretaria de Obras tome providências o mais rápido possível. Também estive reunido com o
Prefeito Tito para saber quais que estão sendo as ações tomadas referentes a algumas
demandas deste Município, principalmente a questão da escola infantil. Fui procurado por
moradores do Bairro Santa Rosa. Perguntaram para mim qual era o tempo de se concluir e
fiquei sabendo que a empresa foi notificada, o contrato foi rescindido e está aberto a licitação
para contratação de uma nova empresa. Então está parado lá o trabalho, infelizmente. E a da
Mundo Novo, que fica ali atrás da Escola 17 de Abril, está em andamento, mas a Prefeitura
entrou em tratativas com a empresa para que acelere aqueles trabalhos para que termine o
trabalho o quanto antes, porque a gente espera e a comunidade também a conclusão daquelas
obras. Também estou hoje fazendo o chamamento a Brigada Militar para que tome
providências, que faça um policiamento intensivo ou ostensivo de maior abrangência no centro
também, porque temos vários comércios que estão sendo assaltados por meliantes e isto está
se tornando meio que rotineiro. Já temos três ou quatro estabelecimentos que foram assaltados
nos últimos dias e isto nos dá uma sensação de insegurança. Então pedimos a Brigada Militar
que intensifique o trabalho deles. Por hoje era isto Senhor Presidente. Agradeço o tempo, uma
boa semana a todos e fiquem com Deus. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Gostaria
de saudar o Senhor Presidente, demais colegas Vereadores e Vereadoras, plateia que nos
assiste, os ouvintes da Rádio Taquara e a imprensa. Este final de semana, a pedido do
Presidente Nacional Senhor Eurípedes, fiz parte do lançamento da pré-candidatura a reeleição
do Governador Tarso Genro, juntamente com o ex-Presidente Lula, juntamente com a
Presidente Dilma, na Assembleia Legislativa, no Plenário Dante Barone, na sexta-feira. Então tive
a oportunidade de representar o PROS no Rio Grande do Sul. Como a gente tem que respeitar as
hierarquias, o partido vai apoiar o Governador Tarso Genro, então estaremos juntos para a
reeleição dele e também a reeleição da Dilma e também a eleição do Olívio Dutra. Então tive a
oportunidade neste momento de representar o PROS lá, participar da Mesa Oficial e também
ter direito a palavra. Para mim foi uma honra poder estar presente representando o PROS
naquele momento. Quero aqui, tive algumas divergências, mas quando tem que elogiar eu
tenho que elogiar. Parabéns ao Secretário Beto Timóteo pela organização da Campanha
Solidária. Estão de parabéns por este lindo adesivo aqui. Isto aqui é muito importante divulgar.
Então tem que dar os parabéns para ele por este trabalho que vem sendo feito. Também
solicitei ao Senhor Prefeito que me diga quando que vai iniciar novamente o caminhão aquele
que foi testado o ano passado, o triturador de galhos, nas ruas do nosso Município. Está terrível,
não tem mais condições. Está vergonhosa a situação de podas em nosso Município. Já que não
fizeram o calendário de podas, que comece logo o caminhão da empresa Onze, conforme foi
feito no ano passado aquele teste, que deu muito certo e que comece logo fazer de novo este
recolhimento e fazer adubo dos galhos e poder passar aos produtores do nosso Município.
Também gostaria aqui de solicitar cópia do contrato que é feito com a empresa que faz conserto
de calçamentos. Pois a semana passada me ligou o gerente das lojas Pompéia, pedindo para
arrumar um buraco bem na porta da loja na quarta de manhã porque ia ser inaugurada a loja ali
na sexta. Liguei no momento para a responsável, que eu não vou dizer o nome aqui, para que
viesse até ali olhar e fazer, porque era importante se a inauguração teria que estar bonito ali na
frente. Passei mais tarde e não tinha vindo. Passei o número dela para o Diretor ali e ele ligou
para ela, ficou de vir, não veio e foi inaugurado com o buraco no calçamento, faltando o
conserto que era umas 7 ou 8 pedras. É vergonhoso, a gente pede o conserto do calçamento e
nada é feito. Eu quero saber qual é a empresa que está fazendo, o que foi feito e nós temos que
investigar nesta Casa. Porque é um absurdo, não fazem o conserto em várias ruas que a gente
tem pedido. Também solicitei que seja arrumada a rede de esgoto na Rua Euclides Másera, no
Loteamento Eldorado. E também fiz um requerimento aqui já para que o Prefeito comece a
mandar um projeto para esta Casa a respeito do desconto do nosso aposentado, para não
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deixar para a última hora, que eu acho que é importante vir logo o projeto para esta Casa para
poder ser votado. E também não posso deixar aqui de convidar toda a nossa comunidade, toda,
para a inauguração do Posto de Saúde do Bairro Mundo Novo. Será o maior Posto da nossa rede
básica nos bairros. Será maior que o da Empresa. Terá farmácia também, que na oportunidade
estava de Secretário, quando pudemos elaborar o projeto junto com a minha equipe. E para
mim é uma honra ali que aquela comunidade vai poder ter um Posto amplo para atender aquela
comunidade e também poder ter farmácia junto ali. Então que a comunidade possa se fazer
presente no dia 12, às 9 horas da manhã, que é muito honrado para nós, mesmo que demorou,
mas o Prefeito vai inaugurar. Isto é importante. Desejar a todos uma boa semana. Que Deus
ilumine o coração de cada um. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Quero saudar o
Senhor Presidente, colegas da Mesa, colegas Vereadores, servidores da Casa, aos ouvintes da
Rádio Taquara, pessoas aqui presentes, a imprensa. Na última quarta-feira ocorreu a Consulta
Popular e Cidadã em nossa cidade, onde 11.400 pessoas compareceram as urnas para assim
contribuir com o seu voto para que possamos ser contemplados com verbas do Governo
Estadual para o nosso Município. Quero aqui parabenizar a servidora Marilene e toda a equipe
do COMUDE e todas as pessoas que estiveram envolvidas neste pleito. Também hoje à tarde eu
estive visitando a nova loja Pompéia, que reabriu na última sexta-feira, ali na Rua Rio Branco, no
antigo prédio da Tumelero e quero aqui parabenizar toda a direção, a Senhora Carmem Ferrão,
o Gerente Ricardo Hermann pela rápida abertura em nossa cidade da loja. Apenas 34 dias após
o sinistro esta empresa reabriu aqui na nossa cidade, uma bela loja e devolveu para a nossa
cidade os empregos que foram cortados naquele dia. E o Gerente estava me dizendo que logo
eles vão reconstruir a nova loja. Vai ser uma loja no mesmo espaço onde era antigamente, uma
loja muito luxuosa, segundo ele me informou. Então merece receber os parabéns. No sábado à
tarde ocorre a Festa Junina da Escola Calisto, com início às 14 horas com intensa programação. E
também no mesmo dia na Escola 25 de Julho do Entrepelado também a Festa Junina. Isto é no
próximo sábado. Estão todos convidados. E também quero dar aqui os meus votos de
congratulações a diretoria e organizadores da festa da comunidade Nossa Senhora da Conceição
da Padilha pela bonita festa no último domingo. E quero aqui também fazer umas indicações
para que seja feito o patrolamento e o ensaibramento da rua do Morro da Cruz e também na
Rua Roberto Halmel, próximo ao DAER, no Bairro Empresa, pois estas ruas estão em péssimas
condições. E também hoje à tarde recebi uma mensagem de um morador lá dos Olhos D'água,
reclamando das péssimas condições que se encontra a estrada dos Olhos D'água, a estrada que
liga até a propriedade do Senhor Breno Rost. Diz que está intransitável. E também agora a
pouco recebi uma ligação do Moquém, a estrada que entra para o Moquém, ali na fábrica de
piscinas do 15, em direção a Acoita Cavalo, que também não está nada bom. E quero fazer uma
cobrança mais uma vez das roçadas do nosso interior. As roçadas estão em atraso. Então
pedimos a Secretaria de Obras providências com urgência quanto as roçadas do interior do
nosso Município. Quero finalizar desejando a todos uma boa semana e muito obrigado.
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Gostaria inicialmente de saudar o Senhor
Presidente desta Casa que se encontra aqui, a Mesa, meus colegas Vereadores e comunidade
que se faz aqui presente. Bem Presidente, eu não poderia também de deixar de falar da
Campanha do Agasalho, que o Secretário Beto Timóteo está fazendo. A gente parece que se
torna repetitivo, mas é bom porque eu acho que é de fundamental importância que todos se
engajem nesta campanha porque muitas vezes sobra ou às vezes até a gente tem lá dentro do
guarda roupa uma roupa, às vezes um móvel dentro de casa que não está usando e outras
pessoas têm dificuldades, não tem. Como hoje aqui aparece sempre aqui na Casa pessoas
pedindo e a gente sabe que pode ser reaproveitado e às vezes por pessoas que precisam. Então
fica aí a dica que a comunidade se engaje na Campanha do Agasalho, que é de fundamental
importância para todos. Senhor Presidente, não poderia deixar também de falar e parabenizar a
nossa servidora Marilene, que é Presidente do COMUDE, pelo brilhante desempenho e
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competência que ela teve frente à Consulta Popular. Confesso a vocês que desta vez não pude
me engajar porque eu tive outros compromissos, mas a gente vê o esforço que a Dona Marilene
faz aí a frente do COMUDE para que junto com outros. Claro que se têm outras pessoas
também, mas aqui a gente tem que salientar o esforço, a dedicação. Está de parabéns a
Senhora, Dona Marilene, que é esta pessoa tão dedicada aqui, que está sempre aí em busca de
melhorias e em busca de que a gente consiga ter êxito na Consulta Popular. Também não
poderia deixar de falar e aqui salientar a questão da abertura também, como falou o meu
antecessor, o Adalberto Soares, a questão da abertura da loja Pompéia. Que maravilha quando
existe uma empresa que se importa sim com os seus funcionários, como foi o caso da loja
Pompéia. Gostaria aqui Presidente de deixar dito que gostaria muito que a Calçados Beira Rio
também tivesse feito o mesmo, que deixou aí o Município. Embora a gente saiba que houve
alguma conversa, mas ficou na conversa e até agora a gente não soube nada, deixando várias
pessoas aí sem emprego, deixando o Município também que fazia uma boa arrecadação
desfalcado. E a gente vê ali o esforço do nosso Secretário Lamperti para que se consiga buscar
outras empresas para suprir a falta da Calçados Beira Rio. Era uma empresa importante para o
Município, tanto na questão de geração de emprego e renda como também na questão de
arrecadação, que se foi e não deu uma explicação maior dizendo o que queria, voltar aqui ao
Município com novidades. Eu ouvia quando o Roberto Argenta falava na questão de humanismo
quando fundou o partido, mas o humanismo parece que no coraçãozinho dele não coube. Ficou
para trás a questão da humanização, do humanismo, do pensar no próximo. Se foi e nos deixou
este vácuo no Município. Senhor Presidente, gostaria de fazer também uma solicitação verbal
para que a Secretaria de Obras proceda no patrolamento e ensaibramento lá na Rua 7 de
Setembro, próximo ao número 2.429, porque a comunidade está sofrendo com a questão do
barro e a gente sabe que embora com poucos recursos, a Secretaria de Obras tem condições de
lá dar um acalento para aquela comunidade. Eu ouvi aqui o nosso Vereador Telmo falando a
respeito da educação infantil da Mundo Novo. Olha Vereador Telmo, existem tantas
desinformações do Executivo, por isto que às vezes a gente manda uma solicitação de
informação e é ruim para o Prefeito não nos responder, porque aí a gente interpreta o que sai
na mídia, o que sai nos meios de comunicação. Primeira vez que eu conversei com ele, ele disse,
que foram com os Secretários aqui, foi dito que o ex-Prefeito Délcio não tinha feito uma
prestação de contas adequada. Já a semana passada sai na mídia que a empresa não estava apta
mais, não quis mais tocar a obra. Agora o Senhor está nos dando uma informação que a
empresa está trabalhando, então alguma coisa tem desinformado. O Executivo tinha que
responder as nossas solicitações, não foi só este Vereador que fez, foram vários Vereadores que
fizeram pedidos de informação e não veio a esta Casa. Então é muito difícil quando a gente tem
três, quatro informações, uma desencontrada com a outra e a gente poder levar até a
comunidade a informação correta. Eu sei que o Senhor aqui veio, buscou as informações, mas
infelizmente existe três e eu não sei qual é a correta. E foi feito um pedido de informação do
Executivo e ele não informou este Vereador. Como o meu tempo está se encerrando eu gostaria
de desejar uma boa semana a todos e até a próxima. VEREADOR EDUARDO CARLOS
KOHLRAUSCH: Boa noite Senhor Presidente Vereador Arleu, demais colegas Vereadores e
Vereadoras, comunidade presente na Casa que nos assiste na noite de hoje, imprensa presente
na Casa, na pessoa do Vinícius do Panorama e comunidade que nos acompanha pela internet e
Rádio Taquara. Na semana passada, como eu anunciei aqui na Casa, eu estive em audiência na
SEINFRA em Porto Alegre. Até tem uma foto se os colegas quiserem dar uma olhada, as pessoas
que estavam presentes, com os comandantes das estradas em nosso Estado. Nesta audiência
para o qual fui convidado devido a estes requerimentos semanais que fizemos até a semana
passada, que passaram dos 50 pedidos por segurança nas nossas estradas. E nesta reunião,
Senhoras e Senhores, estiveram presentes o Roger Ritter, Presidente da ACICS; o jornalista
André Machado que trabalhou 17 anos na Rádio Gaúcha, a qual eu tenho uma amizade muito
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grande; o Prefeito Chéio de Três Coroas; o Secretário de Administração de Três Coroas, o Lucky;
o Presidente da EGR Luiz Carlos Bertotto; o Diretor Geral do DAER Carlos Eduardo de Campos
Vieira e o Secretário de Infraestrutura e Logística do Rio Grande do Sul, João Vitor Domingues. E
lá todos lutaram por suas demandas e eu lutei pela ponte, por passarelas e lombadas
eletrônicas. E eu quero dizer aqui, dando este depoimento, que saí satisfeito, pois como eu
disse, ali estiveram presentes todos os responsáveis pelas estradas do Rio Grande do Sul.
Minhas respostas obtidas para nossa comunidade foram as seguintes: Sobre a ponte, o Diretor
Geral do DAER, Senhor Carlos Eduardo de Campos Vieira disse que o processo está andando.
Falou que esteve na Promotoria de Taquara outro dia, como já foi noticiado na imprensa e ali
me deixou satisfeito, pois eu pedi a ele, Senhoras e Senhores, que ele desse uma entrevista na
Rádio Taquara, no Programa do Masutti, dando estas explicações para a comunidade e ele
aceitou. Deverá estar dando uma entrevista na Rádio Taquara o Diretor Geral do DAER. Sobre as
passarelas, o Diretor Geral da EGR, Senhor Luiz Carlos Bertotto me falou que ainda este ano, e
aqui a gente tem que dizer uma coisa, independente de quem ganhar a eleição, a EGR tem que
ser mantida, que está funcionando, a gente está observando os investimentos. Este ano ainda
será licitado uma passarela para Taquara, ali que vai ligar a Rua Federação e o Bairro Cruzeiro do
Sul. Sendo licitado até o final do ano ela deve ser construída no ano que vem. O Senhor Bertotto
nos falou. Sobre os pardais, um pardal estará ainda em funcionamento este ano, um pardal
moderno que, se o motorista estiver a 2 km antes e estiver andando acima da velocidade vai
captar. Este pardal estará sendo instalado até o final do ano entre a COOTALL e o Loteamento
Ideal. O que eu digo sim que vale a pena a nossa luta, de nós todos aqui. Nós não podemos
deixar este pessoal achar que nós se entregamos, Senhor Presidente. Sobre as lombadas
eletrônicas, o Secretário de Estado, e tinha testemunhas, estava o Roger Ritter, o Chéio de Três
Coroas, o próprio André Machado. Ele disse o seguinte, nos garantiu, foi esta a palavra que ele
disse, pode garantir para a comunidade de Taquara e o Diretor Geral do DAER fará esta garantia
também, que será feito licitação agora em agosto de lombadas eletrônicas e Taquara estará
contemplada na licitação. Taquara terá lombadas eletrônicas agora nesta licitação. Depende se
será no final do ano ou no ano que vem, mas na licitação Taquara estará. Quer dizer que depois
será implantado em Taquara. Eu enviei um ofício ao Exército sabendo que daqui a pouco eles
não iam me mandar nenhum tanque nem helicóptero para cá. Só que quando a gente, no meu
ponto de vista, quer resolver um problema pessoal, a gente tem que ser chato, tu tens que
insistir, tu tens que ir toda a semana. Porque o que eles mais querem é que tu não vais em cima.
E para a própria Brigada Militar quando esteve em Taquara a Polícia Rodoviária eu disse que
tinha mandado. Eles ficaram meio assim, mas não tem problema. Eu prefiro errar tentando do
que ficar na arquibancada sentado criticando quem está fazendo alguma coisa. Que não é
ninguém que está fazendo, eu estou só falando a minha postura como Vereador. O Torneio do
Lápis, dia 27 de julho, vai acontecer no campo do Olaria, no Bairro Empresa, Loteamento Olaria.
Aquele torneio que dará material escolar para 506 crianças de 7 a 12 anos, meninos e meninas.
Sobre a rua coberta, o Prefeito hoje falou a mim e a outros colegas Vereadores que está em
processo de andamento, o processo da rua coberta, apenas ele está adaptando os preços da rua
coberta a nossa realidade de Taquara. Sobre a questão, Vereador Beto, dos Calçados Beira Rio.
O Vereador Lamperti tem feito muitas captações de empresas para Taquara e está buscando. É
uma Secretaria que mais funciona no Governo do Prefeito Titinho e nós não podemos esquecer
que nós tínhamos diversos ateliers em trabalho para o Beira Rio e que estão em Taquara, nós
temos que cuidar então. Eu agradeço ao Senhor Deus por estar representando aqui a minha
comunidade mais uma vez e eu cedo o resto do meu tempo ao Vereador Balbino. Neste
momento o Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira fez uso da palavra e disse: Obrigado pelo
aparte Vereador. Senhor Presidente, eu não poderia me furtar de fazer um comentário breve e
pedir a Comissão de Pareceres que dê o seu parecer e encaminhe a este Plenário, para que seja
discutido o projeto de lei número 99, de autoria do Vereador Moisés Cândido Rangel, em
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relação aos insulfilmes. Eu como motorista que sou vejo este projeto como desrespeitoso e
injustificadas as suas colocações. Por exemplo, o que está sendo transportado por estes
veículos? Isto está escrito aqui. O que? Eu respondo o que. São pessoas doentes. Pessoas que
colocamos insulfilmes dentro da lei para que sejam protegidas dos raios solares, pessoas que
fazem radioterapia, quimioterapia, pessoas que saem de uma cirurgia e que por muitas vezes
ficamos uma hora numa BR 116 a mercê do sol a pino a 1 hora da tarde. Vereador, eu espero
que Deus lhe proteja. O Senhor fala tanto em Deus, que este mesmo Deus lhe proteja, que o
Senhor nunca tenha que precisar andar num carro sem insulfilme, transplantado ou com câncer
em algum setor, em alguma parte do seu corpo. Tomara que Deus lhe proteja que não. Outra
coisa, para que? Infração funcional ou legal, que esteja sendo praticado no interior destas
viaturas. O que seria isto aí? Eu vou estar, desculpe a expressão, eu ou os meus colegas, em 23
anos de Prefeitura, eu me sinto ofendido como os meus colegas também. E mais, senhoras que
viajam conosco, colegas ou não, se protegem também dos raios solares, estes insulfilmes, o que
o Senhor gostaria de dizer com isto aqui, praticado no interior da viatura. Viatura quem tem é a
Polícia e não nós. Nós temos carros oficiais. Algo que esteja ilegal, que esteja sendo praticado no
interior da viatura. O que nós poderíamos estar praticando? Sexo? Olha Vereador, o Senhor foi
muito infeliz e com certeza todas as mulheres que viajam conosco sabem que o insulfilme é para
nos proteger, inclusive as pessoas doentes, pessoas de idade, pessoas com câncer, pessoas que
estão bastante deficientes, esta é a finalidade do insulfilme. Se o Senhor tem algum problema
com o Prefeito, atinja-o diretamente e não use os funcionários. Com 23 anos de Prefeitura,
nunca, jamais ouvi falar que um funcionário público municipal desrespeitasse alguém, que saia
conosco às 2 da madrugada, que vai para Rio Grande uma senhora e ela vai e volta com
segurança, porque ela confia em nós, somos profissionais. O Senhor sim foi desrespeitoso com
os funcionários e o Senhor terá a resposta com certeza. Os Vereadores da Comissão de
Pareceres por favor encaminhem o mais breve possível para esta Casa, para que seja discutido e
apreciado por este Plenário, porque os funcionários e as mulheres, pessoas que são
transportadas nestes veículos, doentes, estão também ansiosos para saberem o que cada um
destes Vereadores aqui pensam. Muito obrigado Senhor Presidente. VEREADOR GUIDO MARIO
PRASS FILHO: Foi concedido um aparte para o Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira, que
disse: Muito obrigado Vereador Guido. E só para completar. Olha bem o artigo 3º: Exclui-se da
obrigação os veículos usados para transporte exclusivo de autoridades. Quer dizer, o Prefeito, o
Secretário e quem se diga autoridade Municipal pode usar o insulfilme, menos aqueles que são
doentes. O Vereador Guido Mario Prass Filho retomou o uso da palavra e disse: Quero depois
de ter cedido um aparte do meu tempo ao Vereador Balbino, quero começar a minha
manifestação saudando o Senhor Presidente e os demais Vereadores e Vereadoras e a plateia
aqui presente. Quero dizer que neste final de semana estivemos prestigiando a Festa da
Comunidade Católica da Padilha. Estamos encaminhando votos de congratulações pela bela
festa. Da mesma forma a Festa da Colheita da Comunidade Evangélica de Entrepelado. Também
no Entrepelado estivemos participando do culto em homenagem aos nove anos da Igreja
Assembleia de Deus daquela localidade, que é presidida pelo Presbítero Astrogildo e também o
3º Encontro de Família que ocorreu neste domingo que passou. Senhor Presidente, demais
colegas Vereadores, eu estou extremamente frustrado pela saúde pública do nosso país. Não só
do nosso país, da cidade de Taquara, pois pasme o Senhor, está internada no Hospital Bom Jesus
a Dona Ernestina Morais de Amaral, com 88 anos. E ela está com uma fratura no colo do fêmur,
desde o dia 29 do mês que passou. Então está há 12 dias em uma cama, já está criando feridas
nas costas, está sangrando e simplesmente diz que não tem o equipamento para fazer aqui em
Taquara e que depende... Neste momento foi concedido um aparte para o Vereador Nelson
José Martins, que disse: O segundo. Parece que nós temos um ouvidor no hospital, o Senhor
não procurou a pessoa eu acho ou a pessoa está lá no norte. O Vereador Guido Mario Prass
Filho retomou o uso da palavra e disse: É ele não estava aqui no momento, mas estivemos na
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direção do hospital e realmente o hospital não tem condições de fazer. Já foi entrado com uma
ação judicial pedindo uma internação, que ainda não saiu e tem 48 horas e eu digo para os
Senhores, e o tal Estatuto do Idoso? Que dê o Estatuto do Idoso? Não existe. Pois se ele não
existe vamos rasgar. Estatuto que não serve para atender uma pessoa de 88 anos tem que ser
rasgado. Porque isto é uma pouca de uma vergonha. Também falar da telefonia. Fizeram mil e
uma propostas no passado a telefonia e que fique todo mundo tranquilo que em 2014 nós
vamos ter a Copa do Mundo no Brasil e nós vamos ter o sinal 4G, que vamos resolver o
problema da telefonia. Tudo balela. Enganaram a nós todos e a comunidade toda porque não
funciona nada. Tem lugares na cidade que também não está mais funcionando. Está tudo
sobrecarregado. Estão fazendo nós todos de bobo este Governo que aí está. Também quero
parabenizar as pessoas que participaram da Consulta Popular, onde conseguimos 11.434 votos
aproximados. Ainda não foi concluído, onde há R$ 330.000,00 para 11 escolas estaduais do
Município e R$ 420.000,00 que é para a Brigada, para a Polícia Civil, Brigada Ambiental, para a
informática e várias coisas. Quero dizer que nós que trabalhamos e a comunidade fizemos a
nossa parte. E o Governo? Nós fizemos e conclamamos a comunidade mas por que não querem
votar Vereadores? Porque o Governo não cumpre, o Governo não faz a sua parte. Aí está a
irritação da comunidade. O Governo não está fazendo a sua parte e vai vir com promessa de
novo para enganar o povo. Vão encher de promessa. Mas que o povo esteja atento. Também
quero dizer que faço parte do Comitesinos e sempre tivemos Vereador Telmo, Vereador
Adalberto e Vereador Lauri, uma preocupação de todos os Vereadores com a preocupação das
barragens. Foi uma luta muito grande de Vereadores e com as outras pessoas que nós
conseguimos convencer de não estar no plano de bacias a construção de grande barragens. É
muito importante Senhor Presidente, pois nós conseguimos a deliberação do Comitesinos. Está
aqui uma cópia que nos primeiros quatro anos serão feitos outros estudos o qual nós indicamos
a construção de micro barragens e açudagem em 2 estágios, aonde o 1º estágio é para o
armazenamento da água e o 2º estágio para a contenção para nós podermos diminuir as
enchentes da parte baixa que nos aflige muito. Então é uma conquista dos Vereadores. Faço
parte como o Telmo do Comitê Interlegislativo e também há vários anos faço parte do
Comitesinos e venho a muitos anos tentando convencer cada colega que tem assento no
Comitesinos. E graças a Deus, Deus nos iluminou e iluminou a todos que conseguimos tirar este
pesadelo da comunidade taquarense, que é a construção de barragens. E vamos partir para
outros estudos que tem possibilidade de nós termos água para todos os usos de quem mora
nesta rica bacia do Rio dos Sinos, que eu tanto me orgulho e todos vocês de morar aqui. Muito
obrigado Senhor Presidente que permitiu que eu passasse o tempo. VEREADOR ARLEU
MACHADO DE OLIVEIRA: Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras, comunidade em geral, eu
desde que penso em política, sempre imaginei que quando pudesse exercer qualquer cargo
eletivo daria prioridade para a educação, porque realmente tudo o que passa pelo Brasil, a
criminalidade, a insegurança, os problemas todos passam pela educação, pela falta de educação
de um povo. Digo isto porque quando eu assumi a Câmara de Vereadores eu disse que ia
priorizar a ajuda de dinheiro da Câmara para que o Executivo pudesse realizar algum trabalho
maior. Eu já tenho um projeto pronto. A Câmara de Vereadores vai passar um dinheiro para
reformar a Escola Municipal de Educação Infantil Leonel de Moura Brizola, do Bairro Empresa.
Tem um problema que chove muito para dentro quando há chuva porque foi um prédio feito
aos moldes do nordeste, portanto um prédio que não possibilita as crianças estarem ali com
segurança em função das chuvas que ocorrem com vento, principalmente. Então há este
problema. Quando converso com o Professor Edmar Holanda, chegamos a conclusão que seria
uma boa se ajudar a refazer aquele educandário tão importante, principalmente para as
crianças, portanto a Câmara vai disponibilizar, já o projeto está pronto para se fazer isto aí já.
Vamos disponibilizar aqui pela Câmara pequenas coisas para o Município que são de grande
interesse da comunidade neste ano, conforme vai acontecendo aqui no dia a dia da Câmara de
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Vereadores. Também praticamente decidido que não vamos mais retirar as colunas daqui. Os
Senhores Vereadores tomem ciência disto, em função do alto custo que foi pedido e pela falta
até de tranquilidade para retirá-las, com a segurança total, porque este prédio quando foi feito,
ele foi feito para dar segurança com estas colunas. Portanto eu tenho falado com muitos
engenheiros e há problemas para retirar as colunas, então vamos por enquanto deixar estas
colunas neste lugar aí, porque o valor também é muito alto para retirar as colunas e aí
poderemos investir um pouco mais aqui na comunidade. E aproveitando o ensejo também para
dizer que neste sábado, às 14 horas tem a Festa Junina ali na Escola Municipal de Educação
Infantil Leonel de Moura Brizola, onde aquela criançada toda ali que vai estar também fazendo a
sua Festa Junina. E todos os colégios Municipais estão hoje fazendo as suas festas juninas para
angariar dinheiro, numerários para melhorar os seus colégios. Eu rapidamente quero dizer para
vocês ainda que eu continuo preocupado e muito preocupado com o direito do consumidor em
nossa cidade. Eu tenho frequentado principalmente os nossos supermercados aqui no centro de
nossa cidade e não mudou nada desde que nós fizemos uma audiência pública a respeito de
direito do consumidor aqui na Câmara de Vereadores. E eu pretendo continuar nesta luta e eu
conto com a comunidade para me ajudar. As pessoas estão com vergonha muitas vezes de falar
que estão sendo lesadas nos mercados. Esta semana mesmo eu fui num mercado do centro aqui
onde tinha uma placa grande dando um valor de uma mercadoria. A pessoa chegou ao caixa, foi
pagar, o valor era outro, a pessoa falou para o caixa, que disse que estava errado o cartaz. Eu
estava próximo e disse: faça valer os teus direitos, exija os seus direitos porque é propaganda
enganosa. As pessoas acham que o consumidor é bobo e não é bobo coisa nenhuma. O
consumidor está atento. Eu tenho visto reclamando. E os mercadistas infelizmente estão
lesando o povo de maneira geral. E eu digo aqui os mercados de fora. Os mercados da cidade eu
não tenho visto. Eu quero deixar bem claro que eu sou comprador, eu sou consumidor, eu não
peguei um caso de mercado da cidade aqui lesando. São aqueles mercados que vem de fora
para cá é que está acontecendo isto aí. É uma vergonha o que se faz hoje de preço na gôndola e
no caixa é outro valor. É impressionante. Vocês procurem se ater a estas coisas no mercado
porque a diferença é muito grande quando você estiver no caixa em relação a compra que está
lá na gôndola e que está no caixa. Agradeço a todos por mais uma semana e desejo a todos que
tenham realmente um restante de semana para frente muito bom. Vamos ganhar a primeira
partida da Copa porque vamos fazer do limão uma limonada. Já que nós temos que ter a disputa
aqui no Brasil da Copa do Mundo aqui, vamos ganhar esta Copa então, que aí o Brasil inclusive
passa a ser bem melhor do que está, porque se nós perdermos a Copa não sei o que pode
acontecer pela frente. Então vamos torcer pelo Brasil para nós ganharmos esta Copa. Muito
obrigado a todos e fiquem com Deus. Após o Grande Expediente manifestou-se em Questão de
Ordem o Vereador Telmo Vieira. Prosseguindo com os trabalhos da noite o Presidente deu início
a Ordem do Dia, solicitando a leitura dos Projetos para votação nesta Sessão, acompanhados
dos Pareceres das Comissões desta Casa, para posterior deliberação em Plenário. ORDEM DO
DIA: PROJETO DE LEI Nº 101/2014 (Executivo Nº 085): Prorroga o prazo de contratação
temporária dos Servidores que atuam na Estratégia de Saúde da Família no Bairro Eldorado,
prevista na Lei nº 5.044, de 22 de maio de 2012, alterada pelas Leis Municipais nº 5.300, de 29
de agosto de 2013 e 5.360, de 20 de novembro de 2013, e, dá outras providências. O Executivo
Municipal encaminhou Mensagem Retificativa através do Ofício nº 309/2014, alterando o artigo
1º do Projeto em questão. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Emenda à ementa
acatando a Mensagem Retificativa. A Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização é
favorável ao Projeto acatando a Emenda e a Mensagem. A Emenda foi posta em discussão e o
Vereador Régis de Souza manifestou-se sobre a matéria solicitando que constasse nesta Ata
como segue: “Posso estar equivocado, mas há uma questão que antes de votar gostaria de
esclarecer. Certamente a esse prazo de contratação que termina em 30 de dezembro, será
dentro do recesso, eu não sei se tem uma questão orçamentária que tem que votar esse prazo
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ou se pode antecipar antes da semana do recesso com um novo projeto, ou como se pode tratar
disso, até para precaver uma questão pré orçamentária, porque nessa data já vamos ter
orçamento novo votado. Acho que tem que organizar isso.” Após o Presidente colocou a
Emenda em votação e a mesma foi APROVADA por unanimidade dos Vereadores. Em seguida o
Projeto acompanhado da Emenda e da Mensagem Retificativa também foi APROVADO por
unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 103/2014 (Executivo Nº 074): Autoriza o Poder Executivo a
repassar recursos financeiros para a empresa RODRIGO FERREIRA CONEXÕES - EPP, CNPJ nº
17.380.589/0001-01, 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. O Projeto foi posto em discussão e manifestaram-se os seguintes Vereadores: Guido
Mario, Régis de Souza, Nelson Martins e Sirlei Silveira. O Vereador Régis de Souza solicitou que
sua manifestação constasse nesta Ata como segue: “No artigo 1º § 1º e 2º diz assim: 1º À
entidade beneficiada e no 2º à entidade beneficiada na questão da prestação de contas, não sei
se deveria ter uma emenda ou uma correção com relação a isso, porque é uma empresa, não é
uma entidade.” Sobre isso o Presidente falou que os projetos de leis ficam na Casa não só para
as Comissões analisarem, mas também para os demais Vereadores avaliarem todas as matérias
antes de virem ao Plenário. A seguir o Projeto foi APROVADO por unanimidade. 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. 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. Manifestaram-se os
Vereadores: Sandra, Guido, Valdecir, Balbino, Arleu e Nelson. PROJETO DELEI 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. A Comissão geral de
Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi
APROVADO por unanimidade dos Vereadores. PROJETO DELEI 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. 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. Manifestaram-se os Vereadores: Guido, Lauri, Telmo, Nelson, Sandra, Anildo e
Arleu. 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. Sobre a matéria o Presidente Arleu alertou quanto ao prazo de
vencimento da 1ª parcela, 16/06/2014, que não daria tempo hábil para dar publicidade a este
vencimento, se o PL fosse votado com este prazo, sugerindo às Comissões que fosse Emendado
o Projeto, com data posterior ao indicado, suspendendo a Sessão para que as Comissões
pudessem analisar a sugestão. As Comissões se reuniram e decidiram pelo vencimento da 1ª
parcela para o dia 24 de junho de 2014, passando a apresentar esta Emenda no quadro do Art.
4º, permanecendo as demais como estão. Posta em votação a Emenda foi APROVADA por
unanimidade e da mesma forma o Projeto acompanhado da Emenda. 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. 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. Após a Ordem do Dia 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. Moções de Apelo: Nº 016, 017 e 018/2014. Requerimentos: Nº 180 a 183/2014.
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Pedidos de Informações: Nº 060 e 061/2014. Indicações: Nº 364 a 381/2014. Ata: Nº 3.989.
Requerimentos Verbais: VEREADOR ADALBERTO LEMOS: 1º - Solicita que o Executivo Municipal
através da Secretaria de Obras providencie o patrolamento e ensaibramento da Rua 7 de
Setembro, próximo ao nº 2429, pois devido as últimas chuvas a mesma encontra-se em
péssimas condições de conservação, conforme fotos em anexo. VEREADOR MOISÉS RANGEL: 2º
- Que o Executivo, juntamente com a Secretaria competente proceda com urgência no serviço
de patrolamento, ensaibramento e roçada na estrada da localidade de Açoita Cavalo para dar
melhores condições de trafegabilidade àquela comunidade. VEREADOR TELMO VIEIRA: 3º - Que
o Executivo, juntamente com a Secretaria de Obras e Distritais de Padilha e Rio da Ilha, viabilize
uma equipe (mutirão), para realizar diversos trabalhos de melhorias junto às estradas de Auto
Três Irmãos e Duque de Caxias, pois com a chegada do inverno as chuvas prejudicam muito o
acesso desses locais redobrando o trabalho de manutenção. 4º - Que o Executivo, juntamente
com a Secretaria competente proceda no conserto e na manutenção dos bueiros localizados na
estrada geral de Padilha, pois os mesmos estão obstruídos causando transtornos aos
moradores. Em seguida o Presidente colocou em votação separada os seguintes Requerimentos
lidos anteriormente nesta Sessão: Requerimento nº 179/2014, de autoria do Vereador Valdecir
de Almeida que solicita Audiência Pública para tratar sobre a Rua Coberta de nossa cidade.
Sobre este Requerimento manifestaram-se os Vereadores: Valdecir, Sirlei, Guido, Adalberto
Lemos, Balbino, Sandra, Nelson, Lauri, Telmo e Eduardo. Diante de algumas colocações, as quais
informaram que o Prefeito Municipal está orçando pelo menor preço à finalização da obra de
conclusão da Rua Coberta, o Vereador Valdecir de Almeida, autor do Requerimento em questão
retirou o mesmo de pauta, salientando que sua maior preocupação é perder o dinheiro público
que já foi investido, mas confiando nos colegas Vereadores retira o Requerimento e espera pelo
menos um prazo para que esta Rua seja concluída. Requerimento nº 184/2014, de autoria do
Vereador Eduardo Kohlrausch que solicita o uso do Plenário no dia 23/07, para reunião com o
DAER, para apresentação do Projeto concluído referente ao conserto da Ponte sobre o Rio dos
Sinos. O referido Requerimento foi aprovado por unanimidade dos Vereadores. Nada mais
havendo a tratar, às 21h20min, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a presente Sessão Ordinária, agendando a próxima para o dia 16/06, 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, 09 de junho de
2014......................................................................................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt.

Ata nº 3.990, de 09 de junho de 2014.
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