ATA Nº 3.991
Aos 16 dias do mês de junho do ano de 2014, às 18h, no Plenário da Câmara de Vereadores de
Taquara/RS, realizou-se a 20ª 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), 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). Ausente o Vereador Anildo Ribeiro Araújo
(PP). 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 da Casa deu início aos trabalhos da noite
saudando todas as pessoas presentes, momento em que convidou o Padre José Roberto da
Paróquia Senhor Bom Jesus da Comunidade Católica de nossa cidade para deixar uma
mensagem de abertura desta Sessão. Logo após o Presidente convidou à senhora Marilene
Wagner, Presidente do COMUDE de Taquara para fazer uso da Tribuna Popular para divulgar a
votação da consulta popular que ocorreu no dia 04 de junho, próximo passado. A seguir o
Presidente também convidou para fazer uso da Tribuna Popular o senhor Evandro de Oliveira
Teixeira, Diretor do Presídio desta cidade, o qual veio com seus colegas da SUSEPE manifestar
agradecimento aos Vereadores desta Casa pela criação do projeto que originou a Lei Municipal
nº 5.476/2014, que institui a homenagem especial denominada de Agente Penitenciário –
Destaque do Ano, no Município de Taquara/RS. Logo após o Presidente agradeceu a presença
do Diretor Evandro e sua equipe e passou a palavra ao Vereador Luiz Carlos Balbino, propositor
do referido projeto. Dando continuidade aos trabalhos desta Sessão o Presidente solicitou a
leitura das matérias que deram entrada nesta Casa até o presente momento. PUBLICIDADE DOS
PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 005, de 16 de junho de 2014:
Declara PONTO FACULTATIVO, no dia 20 de junho de 2014, em decorrência das comemorações
alusivas a Corpus Christi, que ocorre no dia 19 de junho de 2014, com posterior compensação de
horário, para os Servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Taquara – RS. PROJETO DE
LEI Nº 110, de 12 de maio de 2014 (Executivo Nº 075) Autoriza o Poder Executivo a conceder
auxílio financeiro para a empresa USAFLEX – INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, CNPJ nº
86.900.925/0011-86, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 111 de 23 de maio de 2014
(Executivo Nº 084) Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro para a empresa DR
DOS REIS – ME, CNPJ nº 12.369.038/0001-15, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 112,
de 26 de maio de 2014 (Executivo Nº 087) Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio
financeiro para a empresa JULIANO DOS SANTOS CALÇADOS – ME, CNPJ nº 16.417.400/0001-37,
e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 113, de 27 de maio de 2014 (Executivo Nº 088)
Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro para a empresa LEANDRO MARQUES ME, CNPJ nº 03.081.143.0001-63, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 114, de 27 de
maio de 2014 (Executivo Nº 089) Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro para a
empresa E. DE LIMA CORDÕES LTDA., CNPJ nº 08.139.183.0001-32, e, dá outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 115, de 02 de junho de 2014 (Executivo Nº 093) Autoriza o Poder Executivo
firmar Termo de Permissão de Uso de Bem Imóvel, gratuito, com o CPM – Circulo de Pais e
Mestres, do Colégio Municipal Theóphilo Sauer, CNPJ nº 91.110.692/0001-86. PROJETO DE LEI
Nº 116, de 03 de junho de 2014 (Executivo Nº 099) Ratifica o Instrumento de Convênio para
Concessão de Crédito, mediante desconto em folha de pagamento, firmado pelo Município de
Taquara com o Banco DAYCOVAL S/A, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 117, de 16
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de junho de 2014 (Executivo Nº 103) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros
para a Sociedade Esportiva e Recreativa Santos, a título de incentivos, e, dá outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 118, de 12 de junho de 2014 (Executivo Nº 101) Autoriza o Município de
Taquara a conceder ao DAER, até 10.000 m³ (dez mil metros cúbicos) de saibro da saibreira na
localidade Arroio Grande, para implementação de obras junto a ERS 242 (Estrada do Taquaral).
PROJETO DE LEI Nº 119, de 10 de junho de 2014 (Executivo Nº 100) Altera a redação do “caput”
dos artigos 1º e 2º, da Lei Municipal nº 4.946/2011, que altera a Lei Municipal nº 4.712/2010 –
Plano de Carreira do Magistério, e dá outras providências. MOÇÃO: MOÇÃO DE REPÚDIO Nº
019/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Apresenta Moção de Repúdio à CORSAN,
SEMAE e COMUSA que apresentam como solução a construção de barragens de grande porte
para armazenamento de água no Plano de Bacia do Comitê para suprir a demanda da
população da Bacia do Rio dos Sinos, por ocasião de escassez de água na região dos Sinos.
Segue em anexo, cópia do Of. OPO1/2014 encaminhado pelos órgãos anteriormente citados
bem como cópia do posicionamento dos membros do Comitê Intermunicipal Legislativo de
Acompanhamento das Ações do Consórcio PRÓSINOS em anexo, onde este Vereador é Vice
Presidente. Entendemos que a nossa região, Padilha e Rio da Ilha não deve pagar este alto
preço, na construção de barragens de grande porte, pois se torna temerário a mesma pondo em
risco os moradores da região e o ecossistema. Além disso, verifica-se que as operadoras de
saneamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, CORSAN, SEMAE e COMUSA subscreveram
documento, que segue anexo, indicando para o COMITESINOS que “a proposta de
armazenamento de água por meio de açudes e micro- barragens não garante regularização das
vazões do rio”, afirmativa que foi feita sem apresentação de estudos técnicos lhe dando
embasamento. O incentivo para construção de açudes e micro barragens é proposta do Comitê
Intermunicipal Legislativo de Acompanhamento das Ações do Consórcio Prósinos, neste caso
representando a opinião da comunidade, que, reiteramos foi rejeitada sem qualquer
embasamento técnico, um dos motivos deste repúdio público. Diante deste cenário, solicitamos
aos nobres pares a aprovação desta Moção, e requer, seja encaminhada cópia à CORSAN,
SEMAE e COMUSA, e ao Presidente do COMITESINOS, senhor Arno Leandro Kayser,
demonstrando a nossa indignação e descontentamento. REQUERIMENTOS: Nº 185/2014
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Ao cumprimentá-lo cordialmente venho através deste
solicitar ao setor competente da CORSAN de Taquara, que envie a este Vereador o faturamento
desta Companhia referente à receita com fornecimento de água no Município dos últimos 12
meses, com valores arrecadados mês a mês, bem como informar onde foram investidos esses
valores no mesmo período. Nº 186/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES e Bancada do PP: Os
Vereadores que compõem a Bancada do PP da Câmara de Vereadores de Taquara/RS vem
através do presente reiterar o Requerimento nº 014, de 10 de fevereiro do corrente ano (em
anexo), solicitando ao departamento competente da Empresa Gaúcha de Rodovias – EGR que
viabilize com urgência a instalação de proteção lateral (guard rail) no acostamento da ERS 239,
trechos compreendidos entre a Concessionária Guaibacar e Sinoscar e o retorno próximo da
Ponte de divisa Taquara/Parobé. O pedido se faz necessário e urgente tendo em vista inúmeros
veículos que caíram no valo central da referida rodovia nos últimos meses, causando transtorno
e grande perigo aos usuários desta via. Seguem algumas reportagens mostrando a necessidade
do equipamento solicitado neste Requerimento. Sendo o que tínhamos para o momento,
agradecemos a atenção. Nº 187/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste envio
Votos de Congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de Deus pela realização do VII Encontro
da União Feminina AD. Ministério Restauração do Loteamento Maciel desta cidade, ocorrido
neste final de semana, com o Tema: “E lhe disse em particular o Mestre chegou e te chama.”
João 11.28. Parabenizo a todos na pessoa do Pastor Neri dos Santos e que Deus continue
iluminando para o crescimento desta obra. Nº 188/2014 VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO:
Venho através deste solicitar ao Presidente desta Casa, Vereador Arleu Machado de Oliveira que
Ata nº 3.991, de 16 de junho de 2014.
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faça um convite ao senhor Ricardo Renato Herrmann, Gerente da Loja Pompéia de nossa cidade
para vir a esta Casa prestar informações referentes as decisões tomadas desde o incêndio
ocorrido nesta filial no último dia 1º de maio, como: reabertura provisória da loja, na Rua Rio
Branco (06.06.2014), permanência dos funcionários, data prevista de reinauguração da loja na
sede própria da Rua Júlio de Castilhos, entre outros assuntos. Solicito se possível, que o referido
convite seja para no início da Sessão Ordinária do dia 30 de junho do corrente ano, às 18h. Nº
189/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito a Mesa Diretora desta Casa Legislativa
liberação do Plenário para me ausentar da Sessão Ordinária do dia 24 de junho e no dia 25 de
junho de 2014, momento em que estarei em Brasília tratando de assuntos da Comunidade,
representando assim esta Casa nesta ocasião, sem custos para a Câmara de Vereadores de
Taquara. INDICAÇÕES: Nº 382/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicito que o Executivo
Municipal juntamente com a Secretaria competente proceda no preenchimento com saibro do
passeio público no decorrer da Avenida Sebastião Amoretti, desde a Fruteira Taquarense em
direção ao IACS, visto que muitas pessoas transitam a beira da rodovia. Nº 383/2014 VEREADOR
GUIDO MARIO PRASS: Encaminha ao Executivo Municipal Projeto Sugestão abaixo descrito para
que o município possa implementar mais este programa na rede de ensino, buscando formar
jovens bem instruídos para as possíveis situações que muitas vezes nos deparamos durante a
caminhada da vida e não estamos preparados com conhecimento para enfrentá-las. PROJETO
SUGESTÃO - Cria o Programa “Lições de Primeiros Socorros” na rede escolar do Município de
Taquara/RS e dá outras providências. Art. 1º Fica instituído o programa “Lições de Primeiros
Socorros” na rede escolar do Município de Taquara, Estado do Rio Grande do Sul. Parágrafo
único. O programa de que trata o caput deste artigo abrange tanto as escolas públicas quanto as
privadas, desde que oficialmente reconhecidas pela Secretaria Municipal da Educação. Art. 2º O
programa Lições de Primeiros Socorros tem o objetivo de fazer com que as escolas, sem prejuízo
de suas demais atividades ordinárias, proporcionem: I ‒ o ensino aos alunos da educação
infantil, do ensino fundamental e médio da maneira mais correta e segura para lidar com
situações de emergências médicas que exijam intervenções rápidas, permitindo-lhes identificar
os procedimentos mais adequados para cada caso; para cada nível de Ensino, ocorrerá a
adaptação das orientações e treinamentos; II ‒ capacitação dos professores e dos funcionários
de toda a rede de educação básica para exercer os primeiros socorros sempre que houver
qualquer acidente nas escolas que exija um atendimento imediato. Art. 3º O programa “Lições
de Primeiros Socorros” terá três grupos de públicos-alvo: I ‒ os professores e funcionários que
atuam em toda a educação básica; II ‒ os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Médio; III ‒ os alunos do ensino médio das escolas. Art. 4º Os professores e funcionários das
escolas serão treinados, na proporção mínima de um terço de seu contingente, por profissionais
cedidos pela Secretaria Municipal da Saúde, que poderão ser: I ‒ médicos; II ‒ enfermeiros; IIIbombeiros; IV – Polícia civil, V – 5ª Cia do 32º Batalhão do Grupo de Bombeiros; V – profissionais
do SAMU. § 1º ‒ Os professores e funcionários das escolas poderão candidatar-se
voluntariamente para participar do treinamento em primeiros socorros, além daquelas de
Educação Física e Educação Artística, poderão participar, quer sejam professores, quer sejam
auxiliares. § 2º ‒ Os conhecimentos de primeiros socorros deverão ser ministrados pelos
profissionais listados nos incisos I, II, III e IV de acordo com o disposto no Manual de PrimeirosSocorros, editado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). § 3º ‒ A carga horária
de treinamento necessário à aquisição dos conhecimentos iniciais de primeiros socorros por
parte dos professores e funcionários será determinada pela Secretaria Municipal de Educação e
Cultura. Artigo 5º ‒ Os alunos da Educação Básica receberão lições de primeiros socorros na
forma de atividades educativas e palestras que acontecerão durante o período letivo
regulamentar, e que versarão sobre: I ‒ a identificação de situações de emergências médicas; II
‒ os números de telefone dos serviços públicos de atendimento de emergências; III ‒ a
importância da calma para lidar com as situações descritas no inciso I deste artigo. IV –
Ata nº 3.991, de 16 de junho de 2014.
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Conhecimento sobre o próprio atendimento; Parágrafo único. Os conteúdos a serem abordados
no caput deste artigo deverão se adequar às diferentes idades das crianças de cada ano escolar.
Art. 6º Os alunos da Educação Básica receberão aulas de primeiros socorros ministradas por
professores capacitados pelos profissionais cedidos pela Secretaria da Saúde. § 1° ‒ As aulas de
que trata o caput deste artigo terão caráter extracurricular, e serão ministradas em horários que
não causem prejuízo às demais disciplinas da grade curricular ordinária de cada escola. Art. 7º
As despesas resultantes da execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias no
orçamento vigente, suplementadas se necessário. Art. 8º Esta lei entra em vigor no primeiro dia
do ano letivo subsequente ao de sua publicação. MENSAGEM APRESENTATIVA AO PROJETO DE
LEI MUNICIPAL: Este Projeto de Lei é de grande alcance social e educativo, pois as crianças e
jovens estarão tendo as lições básicas de primeiro socorros, para se necessário for, colocarem
em prática o aprendizado, ajudando desta forma a salvar vidas. Muitas vezes nos deparamos
com situações que necessitam da atitude urgente das pessoas, e estas não estão preparadas
para auxiliá-las, por isso faz-se necessário esta implantação na rede escolar do Município de
Taquara. Nº 384/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal
juntamente com a Secretaria competente providencie com urgência numa limpeza e
recolhimento de lixo em um terreno baldio na Rua 7 de Setembro, ao lado do nº 700, com
posterior notificação do proprietário, pois o local além de estar com o mato muito alto também
virou depósito de lixo, causando transtorno e insegurança aos moradores. Nº 385/2014
VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria
competente faça a reposição de uma tampa de boca de lobo na esquina da Avenida Sebastião
Amoretti com a Rua Ignacinha Thomaz Rauber, no Bairro Cruzeiro do Sul. Nº 386/2014
VEREADOR NELSON MARTINS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria
competente proceda com urgência no patrolamento e ensaibramento da estrada de Morro
Negro que vai da ERS 020 até a localidade de Pega Fogo, pois a mesma está cheia de valetas e
buracos causando prejuízo aos motoristas que por ali transitam. Nº 387/2014 VEREADOR
NELSON MARTINS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente
proceda com urgência no patrolamento e ensaibramento da estrada de Pega Fogo até a estrada
de Fazenda Fialho, pois a mesma está cheia de valetas e buracos causando prejuízo aos
motoristas que por ali transitam. Nº 388/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o
Executivo Municipal juntamente com o Setor de Iluminação Pública proceda na revisão e
conserto de luminárias na Rua Beco Reni Duarte localidade de Figueirão em Fazenda Fialho, pois
duas lâmpadas estão queimadas e uma apresenta problema, fica acesa por um longo tempo e
após permanece apagada por dias. Nº 389/2014 VEREADOR NELSON MARTINS: Solicito que o
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie com urgência o
conserto do calçamento na Rua Guilherme Lahn, entroncamento com a ERS 115, pois há mais de
quatro meses os moradores que por ali se deslocam tem pedido o fechamento dos buracos e
até o momento não foram atendidos. Nº 390/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o
Executivo Municipal através da Secretaria competente providencie com urgência o serviço de
patrolamento e ensaibramento nos seguintes locais: estrada geral de Olhos D’água e estrada
geral de Padilha e Rio da Ilha. O pedido se justifica tendo em vista que as últimas chuvas
danificaram muito as estradas necessitando novamente este trabalho de manutenção. Nº
391/2014 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Venho por meio deste, requerer ao Senhor Prefeito
Municipal, Tito Lívio Jaeger Filho, que regule junto ao órgão competente, a utilização de faixas
sinalizadoras, pelas funcionárias, responsáveis pela limpeza das ruas de nossa cidade, sendo que
as mesmas iniciam seus trabalhos muito cedo, temos nesse horário uma neblina que ofusca a
visão dos motoristas, oferecendo risco a estas profissionais. mportante registrar, que esse
pedido, me foi enviado por um cidadão taquarense, motorista responsável, que há algumas
semanas, ao ingressar com seu carro em uma via pública, no centro de nossa cidade, quase
atropelou uma trabalhadora da equipe de limpeza, que presta um importante serviço, pois deixa
Ata nº 3.991, de 16 de junho de 2014.
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a cidade limpa. Contando com a presteza de Vossa Excelência na condução dos propósitos, para
a melhoria de nossa cidade, antecipamos agradecimentos. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA
RECEBIDA: Ofício do Ministério da Saúde – Secretaria de Atenção à Saúde, em atenção ao Ofício
D.L. nº 216/2014 que encaminhou o Requerimento nº 090/2014, de autoria do Vereador Moisés
Rangel. Ofício da Câmara de Vereadores de Parobé, em atenção ao Ofício D.L. nº 391/2014, que
encaminhou o Requerimento nº 157/2014, de autoria do Vereador Valdecir de Almeida. Folder
do 3º Seminário Dependência Química, que ocorrerá no próximo dia 26/06, no auditório da
FACCAT. 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. Telegrama do Ministério da
Saúde em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452/97, beneficiário Fundo Municipal de Saúde ao
programa pagamento de PAB fixo, comp. 05/2014. Orçamento da União Execução Orçamentária
- Orçamento Fiscal e Seguridade Social, referente aos recursos do Orçamento da União
empenhados aos Municípios, SIAFI 19/05/2014. Após a leitura da matéria o Vereador Guido
Mario solicitou inversão de pauta e a mesma foi acatada pelos Vereadores presentes. Nesse
sentido não havendo Projeto para votação o Presidente com a concordância dos demais
Vereadores colocou em bloco a votação da matéria a seguir e a mesma foi APROVADA por
unanimidade dos Vereadores presentes, ausente Vereador Anildo Araújo. Moção de Repúdio:
Nº 019/2014. Requerimentos: Nº 185 a 188/2014. Indicações: Nº 382 a 391/2014. Ata: Nº
3.990. Requerimentos Verbais: VEREADOR NELSON MARTINS: 1º - Solicita que a Mesa Diretora
desta Casa Legislativa reitere os Pedidos de Informações (em anexo), de autoria deste Vereador
do ano de 2013 até a presente data, os quais não foram respondidos pelo Executivo Municipal.
VEREADOR ADALBERTO SOARES: 2º - Que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras
providencie a colocação de uma boca de lobo na Rua Carlos Chagas, próximo ao nº 799, no
Bairro Santa Teresinha, pois neste local existe um valo no meio da rua dificultando a passagem
de veículos pequenos. VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: 3º - Que o Executivo Municipal
através da Secretaria competente proceda com urgência no serviço de roçada na Avenida
Sebastião Amoretti, trecho compreendido do Mariscão até o IACS. VEREADOR TELMO VIEIRA: 4º
- Que o Executivo Municipal através da Secretaria competente providencie a revitalização da
Pracinha na localidade de Rio da Ilha, junto ao campo do Rio-grandense, pois os brinquedos
estão muito danificados impossibilitando as crianças de brincarem no local. VEREADOR LAURI
FILLMANN: 5º - Que o Executivo Municipal através da equipe de iluminação realize a
recuperação das luminárias na localidade de Padilha Velha, pois muitas delas não estão
funcionando. VEREADOR ADALBERTO LEMOS: 6º - Que o Executivo Municipal através do setor
de iluminação pública viabilize o conserto de várias luminárias que se encontram queimadas nas
Ruas La Paz, Montevideo, Arlindo Cândido Rangel e Osvaldo Cruz no Bairro Empresa. 7º - Que o
Executivo Municipal através da Secretaria competente providencie com urgência o conserto de
um cano de esgoto na Rua Brasília, próximo ao nº 225, Bairro Empresa, pois a patrola passou e
acabou quebrando o cano deixando os dejetos a céu aberto. O Presidente colocou ainda em
votação separada o Requerimento nº 189/2014, de autoria do Vereador Valdecir de Almeida,
no qual solicita liberação do Plenário nos próximos dias 24 e 25/06, para viagem à Brasília sem
custos a esta Casa. O referido Requerimento foi aprovado por unanimidade dos Vereadores
presentes, estando ausente Vereador Anildo. Nesse instante o Presidente Arleu justificou a
ausência do Vereador Anildo Ribeiro Araújo, informando que o mesmo avisou anteriormente
por telefone que encontra-se em atividades parlamentares até o presente momento. Após o
Presidente autorizou a saída do Plenário do Vereador Guido Mario 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 da Mesa, Senhoras
Vereadoras, Senhores Vereadores, as pessoas aqui presentes como um todo, aos meios de
Ata nº 3.991, de 16 de junho de 2014.
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comunicação que divulgam os nossos trabalhos. Senhor Presidente, eu gostaria de ocupar o
meu tempo falando sobre a abertura do Posto de Saúde Mundo Novo e deixar aqui para que
todos saibam os dias e quais são os atendimentos. Haverá num futuro próximo outras
especialidades, como a abertura da Farmácia que no momento não foi possível. Senhor
Presidente, Vereador, eu peço que o Senhor me respeite, porque o Senhor quando fala eu calo,
mesmo que eu desconsidere e que o Presidente anote a falta de respeito do Vereador com um
sorriso irônico, pois esta Casa não condiz com esta Casa com todos os Vereadores. O respeito
deve imperar sempre. Segunda-feira pela manhã clínico geral, à tarde clínico geral e dentista.
Terça-feira pela manhã clínico geral, à tarde dentista e clínico. Pela quarta-feira haverá clínico
geral e à tarde dentista e clínico. Na quinta-feira pela manhã clínico, pediatra e psiquiatra e à
tarde dentista, pediatra, psiquiatra e clínico geral. Na sexta-feira pela manhã clínico geral, à
tarde dentista, ginecologista, clínico geral e pediatra. Eu acredito que já é um grande avanço e
volto a dizer, a abertura deste Posto foi custosa, pois se tivesse sido fácil faríamos isto no ano
passado logo que iniciamos. Peço a compreensão de todos os Vereadores e o respeito e o
reconhecimento pelo esforço da Administração de abrir este Posto. Abrir fantasiando é muito
fácil. Temos que ter os pés no chão para manter o funcionamento sempre. Não seria decente
nem respeitoso para a comunidade que vai precisar deste Posto, abrir hoje e fechar amanhã por
falta de médico. Abrimos com aquilo que tínhamos e os Senhores com certeza prestaram
atenção e viram que o Posto estará em pleno funcionamento. Senhor Presidente, fiz um
requerimento ao Senhor para que seja enviado ao Senhor Diretor da Casa Pompéia em Taquara,
para que ele venha a esta Casa numa data futura e aqui contar um pouco da história da Casa
Vidal, mas principalmente no que se refere ao sinistro ocorrido há pouco tempo e da
preocupação, da política desta Casa Pompéia, do Grupo Pompéia. Em primeiro lugar foi de
manter os funcionários trabalhando, ou seja, recebendo, não demitindo os funcionários e
abrindo o mais rápido possível como hoje já está em funcionamento, dando um atendimento
respeitoso a comunidade taquarense. Eu acredito então que mereça um reconhecimento desta
Casa, um reconhecimento público a este Senhor, que não o conheço pessoalmente, mas pela
sua atitude, representando assim a empresa aqui em Taquara e o respeito que tem pela
comunidade taquarense, principalmente pelos seus funcionários. Era isto Senhor Presidente.
Muito obrigado. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Quero saudar o Senhor Presidente,
demais colegas Vereadores, comunidade que se faz presente hoje na Casa. Quero somente
parabenizar o Diretor do Presídio Estadual de Taquara, o Evandro e toda a sua equipe que está
presente hoje na Casa, que estão hoje para agradecer a um Projeto de Lei que esta Casa
aprovou que vem homenagear os agentes penitenciários. Então estão todos de parabéns. A
gente tem participado ativamente lá junto com o Evandro, tem ido lá, visto o trabalho
realmente exemplar que tem acontecido. Também fiquei feliz, na semana passada estivemos lá
e vimos os canteiros, o qual quando eu fui Secretário da Agricultura, existia aquele projeto. Por
várias vezes lavramos, fizemos os canteiros e desta vez eu estive lá e realmente os canteiros
estavam prontos, capinadinhos. Uma estufa já pronta, as mudas já crescidas e algumas verduras
crescendo no canteiro. Então vocês estão de parabéns pelo excelente trabalho que está sendo
realizado no Presídio Estadual de Taquara. Também tenho sido procurado pela comunidade de
Batingueira e Alto Três Irmãos, e quero reforçar o pedido já feito pelo Vereador Telmo na
semana passada, que a Secretaria Distrital possa ir lá fazer. Acreditem os Senhores que aquela
luta a qual eu já venho travando há bastante tempo venho falando a bastante tempo, da famosa
estrada Duque de Caxias, lá na Batingueira. Ainda não fizeram, desde aquela época. Faz um ano
e meio que a gente está pedindo, que a gente está batalhando. Fizemos indicação, levamos a
comunidade no Gabinete, levamos a imprensa lá, o Prefeito prometeu, o Secretário prometeu e
não foi feito. Neste momento foi concedido um aparte para o Vereador Telmo Vieira, que disse:
Na verdade não é que ainda não fizeram, ainda não foi completado o trabalho lá em cima na
Duque de Caxias. O Vereador Moisés Cândido Rangel retomou o uso da palavra e disse:
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Perfeito, não foi completada, ela foi roçada toda ela e feito 200, 300 metros dela, foi começada
e não foi terminada. E a comunidade está lá sofrendo com a péssima condição da estrada até
hoje. Claro, um problema que já vem de Administrações passadas, a gente sabe disto, mas como
eu tenho dito, na Administração passada eu não era Vereador. Hoje eu sou Vereador, a
comunidade me cobra e eu preciso cobrar aqui. A responsabilidade hoje é nossa como Vereador
e do Prefeito Tito. Há um ano e meio a responsabilidade é nossa e nada foi feito até agora.
Então eu solicito que o Executivo, através da Secretaria, providencie o quanto antes este
conserto desta estrada na localidade de Batingueira e Alto Três Irmãos. Também na semana
passada o colega Vereador Balbino usou esta Tribuna e falou a respeito de um Projeto de Lei de
número 99 que veda o uso de insulfilme nos carros públicos do Município de Taquara. E me
surpreendeu a forma irônica e agressiva a qual o Vereador falou de mim e do projeto, uma vez
que tenho uma grande admiração pelo Vereador. Sempre nos demos muito bem. Temos uma
grande amizade e o Vereador de momento algum me procurou para a gente conversar. Embora
as suas reivindicações, as suas colocações sejam bem pertinentes, até porque fui procurado por
vários motoristas também da Prefeitura, colocando estas situações que o Senhor colocou. E
acho que requer realmente uma discussão. Eu tenho a humildade de reconhecer que realmente
há falhas no projeto. Precisamos discutir realmente e neste momento eu quero retirar o
projeto. Estou retirando o projeto Senhor Presidente, para que a gente possa discutir com a
comunidade, para que a gente possa discutir com a classe dos motoristas. Precisamos discutir o
projeto porque tem estas questões levantadas pelo Vereador Balbino que eu acho que são
muito importantes. Questões de saúde. O Senhor tem toda a razão Vereador, toda a razão, mas
a intenção do projeto foi pelo princípio da transparência, para que a comunidade possa fiscalizar
também. Então nós temos duas questões aí, que precisamos discutir com a comunidade, com a
classe dos motoristas, que me procuraram e me pediram para retirar o projeto. Eu estou
retirando para discutir com a comunidade. Não quero fazer desta Tribuna um cavalo de batalha.
Não vou discutir com o Senhor Vereador. Não vou brigar com ninguém. O trabalho do Vereador
aqui é apresentar projetos e discuti-los e é isto que eu vou fazer. Muito obrigado. VEREADOR
NELSON JOSÉ MARTINS: Queria saudar o Presidente, saudar os colegas Vereadores e as pessoas
que se encontram presentes. O pessoal aqui que são agentes do Presídio, dizer que eu conheço
bem, eu era guri quando começaram a construir o Presídio e até para dizer para vocês que uma
reunião uma vez com a justiça, a justiça queria que o Presídio saísse imediatamente dali porque
tinha moradores na volta. Quero dizer para vocês, quando foi construído o Presídio não tinha
uma casa. A Rua Júlio de Castilhos só ia até o Colégio das Irmãs. Eu tive que dizer para ela aquele
dia e a coisa não ficou muito boa, mas era a verdade. Então a verdade tem que ser dita. Eu
queria dizer também a Marilene que preside o COMUDE que nós vamos ter que fazer alguma
coisa. Eu poderia ter colocado uma funcionária do Sindicato para com duas urnas fazer como
nós fizemos nas eleições do Fundo em todas as escolas e setores do Município, que a grande
maioria dos servidores e professores não votaram na Consulta Popular porque o Município não
fez a sua parte. Mas eu coloco a menina funcionária que faz este trabalho quando existe a
eleição do Fundo para a próxima eleição. Também fiz um pedido no entroncamento da
Guilherme Lahm com a ERS 115, que foi fechado aquele que eu tinha pedido na Rua Rio Grande.
Ali também está um caos. Não tem condições quase de sair na rua por causa do buraco que tem
ali. Um carro pequeno passa arrastando por baixo. Então eu estou pedindo que faça em seguida
este trabalho. Eu havia pedido na semana passada que o Loteamento Tito estava com sérias
condições, mas condições precárias, nem o ônibus passava mais. Foram lá, patrolaram, deram
passagem, só não colocaram o saibro. A chuva que deu agora está na mesma situação. Eu estive
hoje de madrugada buscando uma servidora lá no Pega Fogo. Olha, se a pessoa estiver mal e
botar no carro morre das valetas e buracos que tem lá. Eu tive que subir, eu não sei se todo o
pessoal conhece, a subida do Pega Fogo ali do lado da Secretaria que sai no Fialho, sai lá em
cima na estrada do Fialho. Olha, faça-me o favor, não tem explicação. Não tem mesmo. Eu
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passei ali hoje, eu já passava ali e era boa a estrada mas olha, eu acho que o Município não está
conseguindo comprar saibro, acertar o negócio do saibro porque o trabalho é feito e se não
colocar saibro não adianta. Vocês sabem que se não colocar o saibro em cima da estrada, faz o
patrolamento todo, perde o serviço, gasta um monte de combustível, gasta com o funcionário,
gasta com a máquina e acaba não resolvendo o problema. Daí talvez o Município precise então,
não conseguindo abrir uma saibreira, comprar. Eu sei que é difícil, que para abrir uma saibreira
é uma tranqueira do IBAMA e da FEPAM, é uma confusão. Então o Município teria que comprar
então material para botar nas estradas. Eu não sabia que aquele pessoal reclamava tanto, eu
achei que não era, mas eu passei lá e a situação é complicada mesmo. Eu passei de madrugada,
cheio de serração ainda para azar e ficou muito complicado. Esta semana para a minha
satisfação eu vi que, só não sei se vai ser cumprido, que a CORSAN vai colocar 80 milhões em
Taquara. Vocês sabem quantas vezes eu já votei para a CORSAN botar dinheiro aqui? Há mais de
20 anos eu estou aqui nesta Casa votando e a CORSAN não colocou. Mas tomara que agora saia
mesmo os 80 milhões. Mas que bom que eles usassem, que isto é uma ideia que foi feito no
tempo do Prefeito Ebling e até tem uma rua em Taquara, parte da Rua Júlio de Castilhos, que foi
desviado porque a água foi pelas calçadas, pelos dois lados da rua para evitar o asfalto. Isto é de
suma importância que eles fizessem porque bem na frente da minha casa eles já devem ter
aberto até hoje umas cinco vezes este ano. É que os canos são muito antigos. Aqueles canos
ainda não eram canos plásticos, era cano de fibrocimento, que hoje estão todos deteriorados e
não tem o que fazer. Então já que vão mexer, coloque se o cano é 150 na rua, coloque um de 75
de cada lado e já façam as ligações que nunca mais vão se mexer no asfalto. Que a Prefeitura
coloque um asfalto bom, vai um remendo, coloca às vezes um asfalto bom, faz um
recapeamento bom, quando nós vimos, dois dias depois eles estão abrindo no mesmo lugar de
novo. Isto não tem explicação. Mas eu espero que eles coloquem os 80 milhões de reais, porque
foi no Governo Kaiser, aqui nesta Casa eles vieram, nós assinamos, nós votamos para que fosse
assinado o convênio. Eles prometeram R$ 13.800.000,00 (treze milhões e oitocentos mil reais) e
mais R$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais) para fazer o tratamento, uma casa
de tratamento ao lado do Loteamento Tito. Pois olha, nem a água não tem lá ainda. Isto é uma
aberração o que eles fizeram aqui nesta Casa. Eu espero que eles agora coloquem o dinheiro.
Ou então nós vamos fazer como Novo Hamburgo fez. Novo Hamburgo municipalizou a água. Vai
ter que ser feito aqui daqui a pouco. Ou esta gente bota o dinheiro aqui do que eles arrecadam
ou largam fora. Acho que está na hora deles largar fora. Era isto Senhor Presidente. VEREADOR
RÉGIS BENTO DE SOUZA: Senhor Presidente, colegas Vereadores e Vereadoras e a comunidade
que nos escuta e nos acompanha na Sessão de hoje. Enaltecer aqui a presença e o trabalho do
Vereador Balbino em relação aos servidores da SUSEPE, nosso reconhecimento e nosso apreço.
Também aqui destacar o trabalho que está sendo realizado e que nós podemos acompanhar e
também aqui destacado pelo Vereador Balbino com relação ao Posto do Bairro Mundo Novo,
conhecemos a estrutura ali. Deixamos aqui o nosso apreço, o nosso reconhecimento e também
a nossa preocupação por “n” pontos financeiros que nós já apontamos aqui na Casa, estamos
trabalhando, estamos levando à comunidade. A gente sabe que não é fácil, são valores
investidos e um custo muito alto para manter como o Vereador colocou. Mas certamente
devem ter pessoas qualificadas no setor Executivo, que a gente confia e sabe que faz um
excelente trabalho, principalmente os concursados, onde pode dar aí a viabilidade orçamentária
para que os serviços sejam prestados. Como o Vereador falou, continuamente para não ter a
dificuldade porque certamente a nossa intenção também não é que não pare o serviço, mas que
as pessoas sejam atendidas e isto também reflete positivamente para o mandato de todos os
Vereadores. Pensando e refletindo na semana com relação a diversas ações que estamos
tomando, a gente tem que parar um pouquinho e refletir e a gente está fazendo isto. De que
maneira. A gente sabe que a comunidade precisa de saúde, precisa de educação, segurança,
vários temas. E também lá no Bairro Mundo Novo pude escutar o Chefe do Executivo
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ponderando que existem prioridades. Estas prioridades, a um, a dois, a três, temos 1.000
prioridades em casa, temos que elencar e a Administração vem trabalhando, segundo o Chefe
do Executivo, aonde venha a condicionar isto e fazer aquilo que tem alcance orçamentário. Mas
felizmente ou infelizmente nós Vereadores, e amplio a todos os colegas se me permitirem, nós
não fomos eleitos ou muito menos estamos aqui por um só setor da comunidade, por uma só
reivindicação na comunidade. São diversas, são um conjunto de ações que precisam ser
tratadas. E aí vem a nossa crítica e a nossa posição firme com relação a isto. Não a crítica
destrutiva, mas aquela que vem alertar para ali na frente todos nós não sermos julgados
novamente de maneira negativa aonde qual nós não atendemos a grande maioria da
expectativa da nossa comunidade. Isto eu digo e saliento e vou puxar um pouquinho atrás um
assunto que a comunidade também está bem inflamada, que é com relação a representação do
partido ao qual eu faço parte da base do Governo e lá tem os seus cargos indicados, os
Secretários, os Diretores, várias funções aonde que certamente estas pessoas são as pessoas
que tem que receber mais fortemente a minha crítica. Por quê? Vou citar. A questão da
segurança e trânsito. É calamitosa a situação do trânsito na nossa cidade. Quero que uma
pessoa neste Município levante e diga que não é. É. Qual é a responsabilidade? Do Secretário de
Segurança e Trânsito e do PMDB que está lá. Se o PMDB não arrumar alternativa não precisa ter
o Secretário lá. Acompanhando e elogio e deixo veementemente ações aqui positivas ao
Secretário de Desenvolvimento, com relação a diversas ações que ele vem tomando. E hoje
chegou à Casa diversos projetos aonde estes projetos destacam ali auxílios a diversas empresas.
O que eu venho dizendo. O que eu venho observando. Venho observando que esta
Administração vem no modelo das antigas Administrações que passaram, que são dados
esporadicamente incentivos as empresas. Eu posso estar errado e posso aqui reconhecer isto,
aonde que nós não focamos em uma meta de desenvolvimento. Vou dar um exemplo como
todas as outras Administrações fizeram. Cadê o nosso Distrito Industrial. Deixo aqui uma forte
crítica para o Secretário de Desenvolvimento do nosso Município, que reconhecidamente vem
fazendo um trabalho, mas precisa demonstrar mais, que é do PMDB. Se não tiver esta
capacidade de mostrar uma alternativa para a Administração não precisa estar lá representando
o PMDB neste Município. Enfim, são tantas as demandas e eu não gostaria aqui que levasse
para o lado pessoal a qual me referia à função. E esta é a minha obrigação em vir aqui e colocar
este chamamento aos que ocupam os cargos no Executivo, que nós precisamos e podemos sim
fazer muito mais. Era o que eu tinha para a semana. Muito obrigado. VEREADORA SANDRA
BEATRIZ SCHAEFFER: Quero saudar o Senhor Presidente, na sua pessoa saudar as demais
pessoas que aqui se encontram. Uma saudação especial ao Diretor Evandro e toda a sua equipe
do Presídio Estadual do nosso Município. Sou conhecedora do belíssimo trabalho que ali é
realizado, que serve de exemplo para todos de nosso país e que tomara seja copiado, porque
realmente não tem solução se não for oferecido para aqueles que estão lá, saúde, educação e
trabalho. Não tem solução. Neste sábado, dia 14 de junho de 2014, o PSDB, partido do qual eu
faço parte, confirmou em Convenção Nacional o nome do Senador Aécio Neves de Minas Gerais
para concorrer a Presidência da República nas eleições de outubro. Aécio foi chamado para
discursar no palanque ao som do Hino Nacional. No início de sua fala lembrou o avô Tancredo
Neves, eleito Presidente da República pelo Colégio de Líderes de 1984, mas que morreu antes
de assumir. Aécio também elogiou ações do PSDB durante o Governo do ex-Presidente
Fernando Henrique Cardoso. Afirmou que transformamos a realidade brasileira de forma
permanente com o Plano Real. O Real recuperou a confiança no Brasil em si próprio. Criamos os
primeiros programas de transferência de renda e benefícios sociais, aquilo que se tornou depois
o Bolsa Família. Quero aqui também falar sobre as vaias que ocorreram na abertura da Copa do
Mundo, usando a própria fala de Aécio Neves. Disse ele: Ninguém mais do que eu tem criticado
o Governo da Presidente Dilma. Uma crítica política de quem não concorda com os rumos que o
Governo vem dando ao país, mas por mais compreensível que seja o sentimento dos brasileiros,
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acredito que a sua manifestação deve se dar no campo político, sem ultrapassar os limites do
respeito pessoal. No que depender de mim, o debate eleitoral se dará da forma democrática e
respeitosa. Particularmente eu compreendo as vaias, pois vivemos em um país democrático,
porém rejeito o uso de palavras de baixo calão. Porém existe a lei de causa e efeito ou em
palavras mais simples, aquilo que se planta se colhe. O Governo que aí está usa a estratégia de
dividir o país. Negros contra brancos, empregados contra patrões, mulheres contra homens,
gays contra heterossexuais, pobres contra ricos. E isto não é culpa do radicalismo das redes
sociais como ficam falando. Isto está sendo plantado ao longo de todos estes anos. As vaias e os
xingamentos brotam espontaneamente do povo revoltado com o caos no Brasil. Xingar é
desrespeito. Pode até ser, mas isto é resultado do desrespeito que o povo brasileiro vem
sentindo e não apenas as elites. Usar a Copa para fazer propaganda eleitoral é algo imoral e
ilegal. Eu lamento muito o clima em que o Brasil mergulhou. Acho triste ver tanta gente
torcendo contra a nossa seleção, justamente para evitar o uso político que o PT faria de uma
eventual vitória. Mas foi o próprio Governo que confundiu o futebol com política e eleição.
Desde que se dispuseram a oferecer o país para a realização da Copa de 2014. Aproveitaram
politicamente anúncio por anúncio as obras da Copa voltada para a mobilidade urbana,
aeroportos e infraestrutura. Foi em junho do ano passado, quando entramos na contagem
regressiva para os jogos da Copa que a ficha começou a cair e a nação começou a compreender
o quanto tinham sido absurdos e abusivos os custos, os gastos, as exigências e as concessões
feitas pelo Governo. O escandaloso contraste entre o padrão FIFA e a realidade social do país, a
tenebrosa situação do sistema de saúde e a qualidade do ensino público levou o povo às ruas
nos protestos de junho de 2013 e produziu a impressionante reação popular ante a presença da
Presidente Dilma no jogo inaugural da Copa. Ainda penso que o melhor protesto é o que ocorre
nas urnas. Ali externamos de forma civilizada e democrática o nosso real sentimento com
relação a como nosso país vem sendo conduzido. Esta é a minha fala para hoje. Agradeço a
atenção de todos e espero que todos possamos ter uma semana muito abençoada. VEREADORA
SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimento o Presidente da Casa Doutor Arleu
Machado, aos componentes da Mesa, colegas Vereadores e a comunidade aqui presente. Quero
parabenizar a equipe que está aqui do Evandro, pessoas que a gente vê quando tem movimento
como tivemos da Consulta Popular, que trabalham engajados. Então vocês não escolhem
serviço, vocês estão a serviço. Isto é muito importante. Parabéns pela tua equipe Evandro, que
realmente pega junto e faz acontecer as coisas aqui no nosso Município. Parabéns. Eu quero
inicialmente falar que tenho uma equipe aqui da comunidade taquarense muito envolvida com
a questão do meio ambiente e do lixo em nossa cidade. Fizeram uma visita a nossa Usina de
Reciclagem e nos contaram a tristeza que é e o dinheiro que se perde porque nós colocamos nas
nossas residências o lixo seco com o lixo molhado. As pessoas que trabalham na usina não
podem reaproveitar o material porque nós não fazemos a coleta da forma como é ou nós não
dispensamos o lixo da nossa residência da forma certa que é simples. Separar lixo seco do lixo
molhado. Eu quero parabenizar o nosso Presidente que também ajudou na construção deste
folder, que é um folder elucidativo de orientação à comunidade, que tem o engajamento da
Naira Mattos, Kelly Mattos, Roseane de Andrade e a nossa querida Nina Elena Weber do Rotary,
uma pessoa de visão que está junto neste trabalho. Senhor Presidente, na semana que vem eles
estarão nesta Casa nos fazendo um trabalho de orientação. Farão um pedido a Presidência para
que libere a Casa para que eles estejam mostrando e fazendo uma orientação. Tem que ser um
trabalho contínuo, perseverante, aquele de água mole em pedra dura... que nós sabemos que
acontece, mas nós precisamos sim mudar o nosso comportamento com relação ao lixo. Esta
Casa já mudou. Nós já separamos o lixo seco do lixo molhado. Já estamos fazendo a nossa parte.
Quero também dizer que no início de 2013 estive no Fórum desta cidade junto com mais um
pessoal da Prefeitura de Taquara, o nosso Diretor do Lar Padilha, numa conversa a respeito do
fechamento do Lar das Meninas. Na ocasião a Doutora Luciana, juíza da 3ª Vara solicitou-nos
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que a gente tivesse uma atenção especial e abrisse aqui uma casa de passagem para as
mulheres agredidas, vítimas da Lei Maria da Penha. Desde então estou empenhada junto como
o Executivo nesta tarefa. E temos a grata notícia de que está alugado na Rua Marechal Floriano,
número 977, uma casa, aliás, dois espaços para as crianças de 0 a 12 anos, mas com prioridade
as crianças de 0 a 6, para que a gente faça o abrigamento das nossas crianças que estavam
antigamente no Lar das Meninas e foram para outro Município por conta do fechamento.
Sabemos que houveram situações difíceis naquela época e os móveis que estavam no Lar das
Meninas foram vendidos. Então nós temos uma casa alugada para as nossas crianças, nós
traremos as nossas crianças de volta. Mas nós não temos nada dentro da casa. Iniciamos uma
campanha e estamos contando com a boa vontade da população taquarense para que
consigamos juntos juntar móveis, roupas, fraldas e tudo o que precisa para receber crianças
dentro de uma casa porque a casa está vazia. De ontem para hoje já recebemos doações de
roupas, livros, cama, colchões, mas um número reduzido. Nós precisamos mobiliar duas casas
para receber nossas crianças. Quem cuida das crianças hoje garante um futuro melhor. Então
nós temos que acolher as nossas crianças para que a gente tenha um adulto melhor, menos
revoltado e com menos vontade de ir para o caminho do mal no futuro. Então é importante que
a comunidade toda entenda que precisa mais uma vez colaborar com a casa da criança que está
aí, vai se instalar, mas está vazia por enquanto. Eu sei que a comunidade taquarense quando se
empenha, se empenha bem. Eu já soube também pela Elena Weber que o Rotary é parceiro,
sempre foi, o Lions também é. Então nós teremos 30 dias, eu acho agora 29 dias para mobiliar a
casa e receber as nossas crianças. Obrigado pelo espaço e eu desejo a todos uma excelente
semana. VEREADOR TELMO VIEIRA: Boa noite Senhor Presidente, os demais membros da Mesa,
os colegas Vereadores e Vereadoras, ao público que nos prestigia esta noite. Quero enaltecer a
presença dos agentes da SUSEPE na pessoa do Diretor e aos colegas Marcelo, o Brom, o irmão
de farda e desde já neste momento quero passar os 2 minutos da minha palavra para o
Vereador Balbino. Neste momento foi concedido um aparte para o Vereador Luiz Carlos Balbino
de Oliveira que disse: Obrigado pelo aparte Vereador. Eu só queria prestar um esclarecimento,
até porque um grande número de funcionários e pessoas que usam os nossos veículos estão
neste momento escutando o pronunciamento em busca de explicações a respeito deste Projeto
de Lei número 99, que fala sobre os insulfilmes. E pelo Projeto de Lei do Vereador Moisés ele
pede que seja retirado os insulfilmes, excluindo-se da obrigação os veículos usados para o
transporte exclusivo de autoridades. Quer dizer, autoridades podem, nós motoristas e doentes
não. Temos observado que um grande número de veículos da frota oficial do Município de
Taquara está usando os chamados insulfilmes, o que dificulta verificar quem está no seu interior
e ou o que está sendo transportado por este veículo e se não está com esta camuflagem
tentando impedir que a população tenha conhecimento de alguma infração funcional ou legal
que esteja sendo praticada no interior do veículo. Eu não entendi o que o Vereador quando ele
disse que não houve nenhuma má intenção, aqui há sim. O que a única intenção de se colocar
insulfilme nos veículos da Prefeitura, principalmente da saúde, pessoas que transportamos para
Porto Alegre, Rio Grande, aonde enfrentamos durante uma tarde inteira o sol a pico e muitas
vezes num congestionamento de uma pessoa que faz quimioterapia porque tem câncer, ficarem
expostos aos raios solares. Vereador seria desumano, mas pela sua vontade assim o Senhor
deseja. E que Deus o proteja que nem o Senhor e nunca ninguém da sua família tenha que ser
transportado num veículo sem insulfilme e ficar num congestionamento a mercê do sol a pino
ao meio dia, como acontece conosco diariamente. E felizmente os insulfilmes nos protegem
com o ar condicionado dos veículos. E ainda o Senhor em tons de ameaça coloca que a infração
funcional ou legal que esteja sendo praticada no interior da viatura. Olha bem, queremos com
isto tornar transparente literalmente as atividades da frota do Município. O Senhor coloca ainda
as obediências na presença de qualquer dispositivo desta lei sujeitará o responsável pela viatura
a responder por quebra administrativa. Quer dizer, os motoristas ficam sujeitos a serem punidos
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por cumprir a lei. E vou repetir aqui Vereador, muitas senhoras que viajam conosco e pela
madrugada ou pelo sol estão indignadas. Passei uma cópia deste seu projeto a todas as pessoas
e os colegas. E estas pessoas com certeza não estão dentro do veículo cometendo nenhuma
infração, nenhum ato de natureza ilegal. Em 23 anos de Prefeitura quero dizer com muita honra
e o Vereador Nelson Martins sabe disto, porque é motorista aposentado da Prefeitura, nunca
ouvi falar que um motorista da Prefeitura faltou com o respeito com qualquer pessoa que seja,
levando ele, eles, nós, para qualquer lugar. Nunca, jamais. Qualquer senhora se sente protegida
conosco, somos respeitosos, somos educados e somos atenciosos. Volto a dizer os insulfilmes, o
único objetivo é proteger pessoas dos raios solares. E isto, existe um motorista, o Moisés, ligou
para o Senhor, ligou para o Presidente, ele contraiu câncer deste lado do rosto, internamente,
devido aos raios solares, exposto o seu rosto diariamente aos raios solares. Volto a dizer
Vereador, o Senhor foi infeliz e eu gostaria que este projeto viesse à Casa para ser discutido,
porque lá fora, pessoas que usam os veículos e mais os funcionários estão ansiosos para ver
quem é quem aqui e o que pensam dos funcionários, porque até hoje os funcionários públicos
são tachados de tudo o que não presta Vereador e jamais fiquei sabendo. E o Senhor insinua
que nós cometemos qualquer tipo de irregularidade e não é o que, é quem nós levamos, não
são objetos. Não seja covarde Vereador, coloque em votação para que cada Vereador aqui
tenha oportunidade de mostrar para que as pessoas lá fora, pelo qual nos elegeram, para saber
quem é quem. Obrigado Senhor Presidente. O Vereador Telmo Vieira voltou a fazer o uso da
palavra e disse: Vereador Balbino, eu comungo com a contrariedade quanto a questão dos
projetos do Vereador Moisés, mas também sei que o Moisés é um homem íntegro que de
repente usou argumentos que não procedem. Porque eu sei que o Senhor está defendendo a
sua classe porque o Senhor é um homem íntegro e sabe da qualidade de cada um dos
motoristas, dos funcionários públicos que estão ali na direção de um carro da Prefeitura.
Também quero destacar algumas indicações feitas ao Executivo esta noite. Solicitei ao Executivo
que através da Secretaria competente providenciasse com urgência o serviço de patrolamento e
ensaibramento nas seguintes localidades. Na estrada geral de Olhos D'água, na estrada da
Padilha e na estrada geral do Rio da Ilha. Sei que estes trabalhos serão alavancados na
continuação, mas sei da mobilização que está sendo feita, Vereador Moisés, para atender as
necessidades de melhorias na estrada na qual foi diagnosticada como de maior problema, como
é a do Alto Três Irmãos e a estrada Duque de Caxias. Então eu quero informar que será feito um
mutirão, senão esta semana, porque o tempo abrevia muito tempo o serviço, será feita no
decorrer da semana que vem. Mas queremos nós que seja ainda esta semana. Também fiz hoje
um requerimento verbal ao Executivo para que juntamente com a Secretaria competente realize
o trabalho de revitalização... Neste momento o Presidente Arleu Machado de Oliveira
interrompeu a manifestação e disse: Vereador Telmo, o tempo já passou 2 minutos. O Vereador
Telmo Vieira retomou o uso da palavra e concluiu dizendo: O trabalho de revitalização da
pracinha localizada no Rio da Ilha, junto ao campo do Riograndense, porque lá os brinquedos
estão em más condições e há a necessidade de uma revitalização lá. Senhor Presidente eu tinha
mais para falar mas agradeço a Deus por esta oportunidade e muito obrigado a todos. Uma boa
semana. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Gostaria de saudar o Senhor Presidente,
aos demais colegas Vereadores e Vereadoras, a plateia que nos assiste, em especial ao Evandro
e todo o pessoal do Presídio. Pude constatar o grande trabalho que vocês fazem. Na semana
passada estivemos ali e estão de parabéns, Evandro. Continua assim que é um exemplo para
todo o Brasil e todos vocês. Semana passada também pude participar aqui da Audiência Pública
em defesa do Movimento da Univales, pela Universidade Federal dos Vales. De grande
importância a Audiência Pública. Eu acho que vem numa grande hora. Sou favorável. Vou vestir
esta camiseta junto para que tenha sim a Univales aqui, uma Universidade Federal dos Vales. É
de muita importância parabenizar, foi o Vereador propositor desta Audiência, o Vereador Telmo
e dizer da importância e a explanação daquele Senhor, não me lembro o nome, fez aquele dia
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aqui, muito bem colocado, a importância da Univales já aqui nos Vales, para que os nossos
jovens, nossa comunidade dos vales possam sim ter condições mais dignas para poder estudar.
Bem, estou enviando votos de congratulações a Igreja Evangélica Assembleia de Deus pela
realização do 7º Encontro da União Feminina, do Ministério de Restauração do Loteamento
Maciel nesta cidade, ocorrido neste final de semana, na pessoa do Pastor Neri, estão de
parabéns ali pelo belíssimo evento. Mas eu para mim foi um grande orgulho poder participar da
inauguração do Posto de Saúde do Bairro Mundo Novo na semana passada, no dia 12 às 9 horas,
porque como todos sabem, o próprio colega Vereador que falava aqui antes, o Vereador Balbino
acompanhou, sabe que quando eu assumi a Secretaria de Saúde já estava começando aquele
projeto e eu cheguei lá e disse: tem que ser mudado. Porque no Bairro Empresa terá farmácia e
no Posto Mundo Novo tem que ter farmácia também. E me surpreende Vereador, o momento
que tu dizes que por enquanto não vai dar para abrir a farmácia. Isto é desculpa porque o Posto
já poderia ter sido aberto há um ano e pouco, já demorou para abrir e agora não abriu
completo, porque tem farmácia ali, vai ter farmácia para atender a comunidade. A comunidade
vai ter médico, de consultar tudo ali, a importância que ela possa consultar e já retirar o seu
medicamento, conforme tem lá no Bairro Empresa, que é único turno, mas que funciona muito
bem. O remédio que tem no centro tem lá. E graças a Deus foi quando eu estava à frente da
Secretaria que eu pude colocar a farmácia no Bairro Empresa. E da mesma forma, ainda é um
Posto mais amplo, um Posto maior, que já estava sendo discutido o projeto e pude modificar e
colocar a farmácia lá. E espero que a Administração coloque logo a funcionar, porque faz mais
de 60 dias que está aprovado a convocação do Secretário vir nesta Casa explicar para nós em
que pé estava o Posto Mundo Novo, a UPA e o Posto Santa Rosa, que deixei pronto estes
projetos. A UPA mudaram de lugar para começar, fica de um dia para o outro e não começam e
o recurso já estava em caixa quando eu entreguei e depositado o dinheiro. Inclusive está ali,
mudaram aqui. Que bom que mudaram para a faixa aqui, a UPA 2, mas é importante que
comecem logo esta obra e que terminem para atender a nossa comunidade que tanto anseia.
Hoje por exemplo, nós estamos a mais de 30 dias, se não me deixa mentir Vereador Nelson, o
aparelho de raio x estragado. Se nós tivéssemos a UPA, nós teríamos de maior qualidade do que
o aparelho que tem ali, porque está previsto isto aí. Então é de grande importância que nós
demos continuidade ao projeto que foi deixado pronto. Que bom que o Prefeito inaugurou. E
acho que uma pessoa que assumiu ali também e que vai ter condições de coordenar bem o
Posto, vem fazendo um grande trabalho na marcação de exames a Porto Alegre, a Magali, tem
que elogiar ela. Vem fazendo um grande trabalho e agora assumiu no começo o comando do
Posto de Saúde no Bairro Mundo Novo, que eu tenho certeza que ela vai ser uma batalhadora e
tenho certeza que ela vai ser uma que vai cobrar para que abra a farmácia logo junto com o
Posto, para atender aquela comunidade. Então dizer a vocês também que via o Vereador Régis
cobrar algumas coisas aqui e algumas coisas você tem razão, Vereador Régis. Por exemplo, as
câmeras de vigilância até agora não começou a funcionar. Tem que funcionar urgente. Nós
demos um terreno para uma empresa e esta empresa outra trancou o pé em cima e não quer
tirar as coisas e tem sim, se este cara está pronto para construir e o terreno está ocupado. Eu
acho que a Administração tem que agir rápido para que nós não percamos esta empresa. E
também dizer a todos vocês, que a Secretaria de Obras logo agilize o recolhimento de galhos e
podas da nossa cidade, que está muito feio, está uma vergonha, vai entupir as bocas de lobo. É
um absurdo a forma que está nossas ruas. Um grande abraço a todos. Que Deus ilumine o
coração de cada um. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Quero cumprimentar o Senhor
Presidente, membros da Mesa, colegas Vereadores, pessoas aqui presentes na noite de hoje,
ouvintes da Rádio Taquara e a imprensa. Quero saudar aqui em especial ao Evandro e todo o
pessoal aí do Presídio e parabenizá-lo mais uma vez pelo excelente trabalho que lá fazem. Tive
oportunidade de lá visitar, não é Evandro. Então vocês estão de parabéns pelo trabalho que
vocês fazem junto ao Presídio. Desde o ano passado venho fazendo cobranças ao Executivo
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quanto às praças de nossa cidade, as praças dos bairros principalmente. E na última sexta-feira
saiu uma reportagem no Panorama que ilustra muito bem as condições das nossas praças. E no
mesmo jornal o Secretário responsável pela manutenção das mesmas também dá a sua
declaração e fala ali que se esbarra na falta de recursos e de pessoas para mantê-los, mas que
até o final do ano ele quer ter estas praças em dia. Esperamos que isto aconteça que a
comunidade espera. No mês de fevereiro também encaminhei um requerimento a EGR pedindo
que fosse colocado ali depois da Tavesa até o retorno, “guard rails” ali, porque ali seguidamente
está caindo veículos, quase que semanalmente tem fotos ilustradas. Quase que semanalmente
cai carros ali para dentro. E não tive resposta deste primeiro requerimento. E estou agora
enviando um novo requerimento em nome da bancada progressista, novamente para a EGR,
para que esta medida se torne realidade rapidamente, antes que alguém caia dentro, perca a
vida dentro daquele valo ali. Então esperamos que a gente tenha um retorno quanto a este
pedido. Também na quarta-feira passada participei aqui da Audiência Pública nesta Casa Pró
Univales, Movimento Univales, uma Universidade Federal dos Vales, uma luta justa, necessária e
possível. Mas ela será possível com a ajuda de todos. Temos que coletar aí 100 mil assinaturas e
pedimos que a comunidade toda se envolva nesta luta para que futuramente possamos ter na
nossa região esta Universidade. Sabemos que é um projeto a longo prazo mas se nós não lutar
para isto nunca vai acontecer. E também esta semana foi uma semana de boas notícias em
nossa cidade. Já foi comentado aqui por outros colegas Vereadores a inauguração do Posto de
Saúde da Mundo Novo, que desde 2012 aquela comunidade está a mercê de atendimentos
naquela região. Então eu quero parabenizar a Administração por ter inaugurado aquele Posto
com clínico geral, pediatra, psiquiatra, dentista. E também a Administração anunciou esta
semana a ampliação da empresa Usaflex, que em breve estará com a linha de montagem
também na nossa cidade e uma contratação de mais de 200 funcionários e uma produção inicial
de 2.000 pares diários. Esta empresa já tinha o setor de costura aqui na nossa cidade e agora vai
ampliar também com o setor de montagem. E também uma boa notícia, que hoje já havia a
empresa responsável iniciando os trabalhos para o asfaltamento de mais ruas da nossa cidade.
Já estão limpando a Rua 7 de Setembro, a Alcenira Nunes e também a Travessa Santa Rosa já
estão fazendo toda a preparação. Pena que choveu porque senão amanhã eles já iam começar
com o trabalho de asfaltamento destas vias. Então a Administração está de parabéns. Sabemos
que a muito a fazer em nossa cidade, mas é devagar que as coisas vão acontecendo e isto é
muito importante para todos nós. Para hoje era isto aí. Uma boa semana a todos e até a semana
que vem. Muito obrigado. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Eu gostaria
inicialmente de saudar o Senhor Presidente, demais componentes da Mesa, colegas Vereadores
e Vereadoras, pessoal do Presídio que vem junto com o Diretor Evandro. Saudar o pessoal lá do
Bairro Empresa e Olaria, também se encontram aqui presente e os demais. Presidente, também
não poderia deixar de falar da questão da inauguração do Posto Mundo Novo. Parabéns aquela
comunidade pelo belíssimo Posto que recebeu a Unidade de Saúde e que com certeza vai
beneficiar muito aquela comunidade. Parabéns ao Prefeito Tito por ter concluído esta obra e a
gente espera, nós Vereadores, a comunidade, esperamos que tantas outras obras que ficaram
semiacabadas ele consiga terminar e inaugurar porque só beneficiará a nossa comunidade.
Presidente, eu semana retrasada enviei a Promotoria um pedido de informações a respeito da
questão da obra do dique do Bairro Empresa, porque já se passaram tanto tempo, agora já
quase 2 anos do Governo atual e no início do ano passado quando deu a enchente, no início do
Governo quando deu a enchente a gente correu atrás, levei informações, falei com o Prefeito e
logo em seguida ele anunciou que esta obra estaria se iniciando. E para minha surpresa a
Promotora me deu uma informação de que as obras não tinham sido começado a pedido do
Executivo porque a Loteadora informou ao Executivo que não estaria dando continuidade ou
fazendo esta obra porque a comunidade, a Associação de Moradores do Bairro Olaria tinha
pedido, tinha dito que não queria porque havia um campo de futebol e eles não queriam
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terminar o campo de futebol. Primeira informação e isto eu vou correr atrás, não existe
Associação funcionando hoje no Bairro Olaria. E não podemos aceitar que uma pessoa vá na
Promotoria ou vá no Executivo, eu não sei onde foi, porque aqui não se diz bem claro, chegue lá
e diga: eu sou da Associação e eu não quero. Poxa, vai prejudicar todos aqueles moradores por
causa de uma informação mal dada. Isto nós temos que ver. Estarei na próxima semana
entrando com um pedido de uma Audiência Pública, para que todos os envolvidos nesta obra,
que vai beneficiar aquela comunidade que levou uma bola nas costas quando comprou aquelas
casas, porque comprou dentro de uma área, que foi liberada dentro de uma área alagadiça,
prejudicando todos aqueles moradores que pensavam em arrumar uma casa, arrumaram foi um
problema sério. E existe a obrigação da loteadora junto com os demais envolvidos resolver
aquele problema. Não tem como deixar assim, Senhor Presidente. Semana que vem estarei
entrando com pedido de Audiência Pública e peço à comunidade que se faça presente para que
a gente discuta e resolva este problema. Senhor Presidente, também fiz algumas indicações ao
Executivo de alguns outros pedidos de informações e como não houve resposta a gente pediu
para a Promotoria e de igual para igual a Promotoria só disse que esta Casa tem que resolver
este problema, que nós temos esta prerrogativa de resolver este problema. É lamentável que a
gente não consiga uma resposta satisfatória, até mesmo porque, Senhor Presidente, quanta
coisa a gente poderia deixar de estar criticando aqui. Porque às vezes uma informação que não
vem até nós, o que nós podemos levar para a comunidade? Nada, nós não podemos dizer à
comunidade o que está havendo, por que atrasa uma obra, por que aqui não continua. E a gente
vem, logo em seguida que a gente questiona alguma coisa nesta Casa, aparece nos meios de
comunicação a tal informação que a gente pediu que não vem para nós. Está de parabéns aqui o
Jornal Panorama por ter feito uma excelente matéria com relação às praças do Município, a qual
eu e o Vereador Moisés estivemos fazendo um levantamento, olhando e realmente o caso é
crítico. E às vezes não é por falta de dinheiro para botar em funcionamento. Falta de limpeza
Presidente. Isto que mais surpreendeu a nós. E tenho certeza que o jornal também. E para o
meu espanto, o Secretário Laoni diz que para reformar todas estas praças, da Bica, praça da
Santa Terezinha, praça da Nossa Senhora de Fátima, se não me engano é o bairro ali, faltam R$
10.000,00 (dez mil reais). Presidente peço ao Senhor que veja com o Executivo, nem que através
das nossas economias aqui da Casa, que nós repasse estes R$ 10.000,00 e bote a funcionar estas
praças, para que as nossas crianças, as nossas famílias tenham aonde ir. É inadmissível que
faltou R$ 10.000,00 para botar em funcionamento as nossas praças. Está ali no jornal para quem
quiser ver, o Secretário Laoni pôs isto. E disse que também não tinha gente para limpar, fazer as
limpezas e as colocações. Então que a gente reveja, Presidente, e que o Senhor que tem sido um
parceiro da Administração Municipal estude esta possibilidade de se fazer um repasse destes R$
10.000,00 para se colocar estas praças em funcionamento, porque quem vai ganhar é a nossa
comunidade, é as nossas crianças. Desculpe por eu me exceder no meu tempo. Eu quero desejar
a todos uma boa semana e até a próxima. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Saúdo
o Presidente da Casa, o Vereador Arleu Oliveira, demais colegas Vereadores e Vereadoras,
comunidade que nos acompanha aqui na Casa, comunidade que nos acompanha pela internet e
pela Rádio Taquara e a imprensa na Casa. Eu inicio Senhor Presidente com o meu
pronunciamento elogiando e dando os parabéns a Administração do Evandro no Presídio
Estadual de Taquara e toda a sua equipe de agentes penitenciários pelo seu excelente trabalho.
Só para que o ouvinte possa ter uma ideia, Senhor Presidente, outro dia eu conheci o
Superintendente da SUSEPE, Senhor Gelson Treiesleben e naquele encontro no Centro
Administrativo, ele que é o responsável pelo Sistema Prisional do Rio Grande do Sul, teceu
diversos elogios ao Diretor do Presídio Estadual de Taquara pelo seu profissionalismo, ele e a
sua equipe. Parabéns ao amigo Evandro e a toda a sua equipe mais uma vez. Na última quintafeira estive, assim como outros colegas, na inauguração do Posto de Saúde do Bairro Mundo
Novo. Parabéns ao Prefeito Titinho e ao Vice Pimentel pelo excelente trabalho na área da saúde,
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pois quem é pai de criança pequena como eu, a minha pequena por exemplo, a Isa agora a noite
passada ficou praticamente a noite toda acordada chorando com dor de ouvido e logo pela
manhã a gente conseguiu levá-la ao pediatra ali no Piazito. E como é bom mesmo. Foi aquela
época em que tínhamos que agendar consultas, médicos para os nossos filhos. Como se um pai
pudesse adivinhar quando eles adoecem. Isto aí já aconteceu uma vez. Parece conto da
carochinha, mas já aconteceu. Há pouco tempo atrás se agendava consulta em Posto de Saúde
para criança. O Prefeito Titinho está de parabéns, ele e o Pimentel por este seu trabalho na
saúde. O trabalho dos dois. Que maravilha, pois o Posto 24 horas trabalha 24 horas, o Posto do
Bairro Mundo Novo inaugurado, o pagamento do hospital em dia e muito em breve a UPA
funcionará na Avenida Sebastião Amoretti. Na semana passada eu, assim como outros
Vereadores, estive em coletiva de imprensa do Prefeito Titinho na sexta-feira pela manhã na
Prefeitura Municipal de Taquara, onde o Prefeito Tito nos deu duas grandes notícias. Sendo elas,
a primeira notícia a abertura de uma extensão do Lar Padilha aqui no centro de Taquara, onde
eu quero aqui dar os parabéns à Vereadora Sirlei pelo seu empenho nesta questão Vereadora,
companheira. Junto com o Prefeito Titinho, a Vereadora Sirlei merece todos os parabéns por
este trabalho que deu frutos. A segunda notícia é a vinda da empresa Usaflex, onde deverá
gerar até o final de 2016 mais de 350 empregos diretos. E pelo que eu sei mais uma vez a
Vereadora Sirlei lá contribui junto com o Secretário Renato Lamperti e o Prefeito Titinho para a
vinda desta empresa. E aqui eu quero dar os meus parabéns ao Secretário Renato Lamperti, pois
é o Secretário para o Senhor e a Senhora ter uma ideia, que mais gera emprego aqui no Vale do
Paranhana. O Secretário Renato não olha o lado do partido, ele olha realmente o lado da
geração de emprego. Que Deus abençoe os seus projetos para a geração de empregos em
Taquara. E parabéns ao Prefeito Titinho por ter escolhido este Secretário. Mas ali Senhoras e
Senhores, foram nos passado dois dados assustadores nesta coletiva de imprensa, de algumas
dívidas que o atual Prefeito herdou. Herdou referente a estas duas entidades que eu citei. E
passou estes dados, alguns deles passaram pelas próprias entidades e outros, o Presidente da
Casa estava lá também, ele está de testemunha, não é Presidente, pelos dirigentes inclusive do
Lar Padilha. Para a Usaflex foi deixado uma dívida da antiga Administração de mais de R$
100.000,00 (cem mil reais). Isto foi colocado na coletiva de imprensa. Ao Lar Padilha, pasmem os
Senhores e as Senhoras, foi deixado uma dívida de cerca de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
da antiga Administração. Então uns não gostam que a gente está falando da antiga
Administração mas tu não podes se furtar de dar uma informação desta. Nós estamos falando
de duas, de uma empresa e uma entidade, aonde aqui se somam R$ 400.000,00 (quatrocentos
mil reais). Como é que tu não vai passar uma informação desta. E lá foi passado R$ 300.000,00
pelo Diretor Fernandes. Não foi nem o Prefeito, foi o Diretor Fernandes, não é Presidente. Isto é
uma vergonha. E o Prefeito Titinho e a sua equipe colocaram em dia. Também na semana
passada o Prefeito Titinho se reuniu com a direção do Rotary e o comando do Corpo de
Bombeiros de Taquara. E nesta reunião que eu quero parabenizar o Prefeito Titinho, os
integrantes do Rotary e o comando do Corpo de Bombeiros de Taquara. É assim dando as mãos
que alcançamos os nossos objetivos, com humildade e parceria sólida. E pasmem os Senhores e
as Senhoras, dados que foram apresentados pelo Sargento Dias do Corpo de Bombeiros. No ano
passado queimaram 68 casas em Taquara. Em 2013 até o momento cerca de 30 casas. Já
encerro Senhor Presidente. Queimaram isto só em um ano e meio 98 casas. E 98 famílias
perderam tudo. E o Sargento Dias relatava com a sua grande experiência de que para que os
bombeiros, Senhor Presidente, possam controlar o fogo, eles tem que chegar em até 5 minutos
após começar o fogo. E de onde eles se encontram hoje instalados, na ERS 115, se não tiver
trânsito complicado, eles demoram para chegar ao Bairro Empresa, por exemplo, 15 minutos.
Daí o pessoal já perdeu tudo. Quando o Município tem pouco dinheiro, ele deve fazer assim
mesmo, buscar parcerias. E estes dados como disse são assustadores, 98 casos em um ano e
meio. Eu fiz um requerimento verbal hoje solicitando, já estou encerrando Senhor Presidente, a
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roçada da Avenida Sebastião Amoretti em toda a sua extensão, até o IACS. Meu último dado
que eu quero passar Senhor Presidente, com todo o respeito que o Senhor nos dá. Na última
terça-feira o Vereador Telmo esteve em Porto Alegre junto com o Prefeito Titinho e dirigentes
da APAE. Lá devido a grande luta do Vereador Telmo, o Vereador Telmo viabilizou junto a
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento, R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais)
para a APAE. Parabéns ao Vereador Telmo pelo seu trabalho junto a APAE. E chegaram já,
Senhor Presidente, as pastinhas já vieram para o Torneio do Lápis. Quinhentas e seis crianças
vão ser beneficiadas graças à parceria de todos os Vereadores. Eu agradeço ao Senhor por estar
aqui representando a minha comunidade mais uma vez e fiquem todos na paz de Jesus.
Obrigado Senhor Presidente pela sua paciência. VEREADOR LAURI FILLMANN: Boa noite Senhor
Presidente, boa noite aos colegas Vereadores, imprensa e demais pessoas que nos
acompanham. Eu não poderia fazer diferente do que os meus colegas fizeram, até porque é
uma questão realmente de relevância e importância. É de importância muito relevante a
presença dos nossos amigos da SUSEPE. Em nome do Evandro estendo a vocês todos, a equipe
aqui, dizer que recebemos aqui com muita satisfação, reconhecendo o grande trabalho que é
feito junto ao Presídio Estadual aqui em Taquara. Tive a oportunidade de uns quatro anos atrás,
num determinado momento ir até lá, logo que o Evandro assumia e realmente as condições
eram terríveis. Sei que Presídio é Presídio e continua difícil a coisa. Com certeza é um trabalho
que dispensa comentários, mas realmente a evolução. Então assim, a tua equipe Evandro e o
teu esforço, fica aqui o nosso eterno reconhecimento. E dizer mais, tu estás com certeza, no
caminho correto quanto a questão da forma de tratar para tentar recuperar os cidadãos que
hoje estão lá. Ouvia aqui por parte do Vereador Moisés e também do Vereador Telmo quanto
ao problema de estradas. Dizer aos colegas Vereadores que também fui cobrado muito pela
questão da estrada do Alto Três Irmãos. Sabemos que esta época do ano é muito complicado.
Ouvia ainda de um outro Vereador que um determinado Secretário falava das dificuldades por
falta de mão de obra. Eu quero voltar e reforçar a minha tese de que há muitos anos nossas
Secretarias do Meio Ambiente, Agricultura, mas especialmente Obras tem esta defasagem. E
enquanto isto não tiver, aqui não venho fazer defesa para ninguém, não é isto absolutamente,
falta estrutura física, maquinários e também mão de obra humana. Mas realmente o pessoal do
Alto Três Irmãos está nos cobrando Vereadores, de uma forma assim que tínhamos um
encontro da família Fillmann ontem e a família Rothmann, que está entrelaçada, alguns de lá
nos balançaram. Então eu sei que tem estes encaminhamentos, mas que dentro do possível, por
favor, sejam agilizados aquela situação porque é muito séria, alguns familiares lá não vieram. Eu
fiquei com vergonha. Neste momento foi concedido um aparte para o Vereador Telmo Vieira:
Vereador Lauri, só para contribuir. Como eu comentei antes na fala do Vereador Moisés, fui
informado hoje pelo Secretário Mario Pires que vai ser feito um mutirão e a prioridade é o Alto
Três Irmãos e o término da conclusão da Duque de Caxias. O Vereador Lauri Fillmann retomou o
uso da palavra e disse: A Presidente do COMUDE, a Senhora Marilene, falava dos valores e fico
muito feliz por cada demanda, cada valor dos mais diversos setores da comunidade taquarense,
mas em especial, aos quatrocentos e poucos mil reais ao hospital. O nosso Hospital Bom Jesus,
que infelizmente, como é do conhecimento da maioria, não vai bem. Agora o Vereador Valdecir
traz uma situação que eu confesso, desconhecia, a máquina do raio-x um mês, ou praticamente
um mês ou mais de um mês sem funcionamento. Isto é um absurdo. Como é que o Complexo
Mãe de Deus não dá um jeito. Sabemos que é um equipamento caro, mas não é possível. O
nosso hospital é de referência regional e isto é lamentável. Então que bom que estes valores aí
venham a somar através da Consulta Popular, porque saúde gente, é lamentável. Menos mal
que finalmente vários Vereadores daqui estavam empenhados, entre tantos encaminhamentos,
tantos problemas, que fica ruim até a gente citar determinadas pessoas, mas o caso daquela
Senhora, a Dona Ernestina, com os seus 86, 88 anos, que finalmente, depois de 3 semanas, foi
encaminhada. Isto é um descaso com o ser humano. Então esperamos que melhore porque eu
Ata nº 3.991, de 16 de junho de 2014.

Página 17 de 19

acredito, eu tenho as minhas dúvidas, muito passa pela Administração, que está faltando
comunicação com o Mãe de Deus, com Porto Alegre, porque não é possível a situação, é
lamentável assim. Para encerrar, ouvia aqui dois, três Vereadores fazendo menção do Lar
Padilha. Sabemos que estas casas lutam muito para sobreviver e quero deixar aqui com um
pouco de antecedência para vocês, Vereadores e comunidade ir se programando. Toda a ajuda
é importante. No dia 04 de julho, uma sexta à noite, o Lar promove lá na Padilha, na Sociedade
14 de Outubro uma feijoada, visando angariar recursos. Tenho aqui o convite para que todos
que possam, com certeza, se façam presentes. Faço parte também para buscar o sustento do
Lar. Obrigado. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Senhores Vereadores, Senhoras
Vereadoras, crianças em geral, o público, eu quero mais uma vez, já tinha feito isto, eu quero
novamente saudar o Evandro e a equipe do Presídio, que hoje vieram aqui ocupar o espaço, que
para eles estava reservado. Dizer, reiterar novamente o que eu disse antes, saudar
efusivamente o trabalho feito no Presídio de Taquara, que é um exemplo para o Rio Grande do
Sul. Oxalá todo o Rio Grande copiasse o modelo de Taquara, que apesar de todos os problemas
de prédio que tem, de prédio antigo. Me lembro lá do tempo do Senhor João, que era o Diretor
do Presídio, que era um paizão dos presos. O Senhor João naquela época eu me lembro, o
Balbino sabe muito, o Senhor João Gomes, questão de 30 anos atrás, mais ou menos. E hoje eu
vejo o Evandro fazendo um trabalho muito parecido com o do Senhor João, de amizade, de paz
ali com os presos. Porque tudo passa pela harmonia que tem as pessoas e não é diferente nos
presídios. Se tiver harmonia a coisa funciona. Então a coisa está funcionando, por isto que eu
repito, eu com a minha atividade particular, que é advogado na área do crime, também sei do
trabalho que está sendo feito e que bom. Só assim nós vamos recuperar aquelas pessoas que
estão lá e sei que muita gente está saindo recuperada e com certeza outros tantos vão sair
recuperados nos próximos tempos. Eu quero saudar também aqui com muita força o trabalho
do Executivo. Eu estive presente na audiência da imprensa que teve na semana passada no
Gabinete do Vice-Prefeito e lá tivemos duas grandes notícias. A primeira, a Usaflex vindo para
Taquara com em torno de 250 empregados, funcionários. E lá dizia o Diretor da Usaflex, que vai
se evitar que muita gente viaje para Igrejinha, que podendo ficar em Taquara, vão deixar de ir
para Igrejinha e vão ficar trabalhando em Taquara, na Usaflex Taquara. Isto é uma coisa boa.
Vamos aumentar muito aqui os tributos municipais, principalmente o Fundo de Participação,
que vem através do IPI, que vamos ter isto realmente bastante acentuado. Nós sentimos a
perda da Beira Rio, mas temos também a notícia boa que aquele onde estava presente o prédio
da Beira Rio ali estará talvez sendo feito uma praça, já que vai ser feito uma doação para o
Município daquela área da Beira Rio e haverá então um trabalho do Município. Também
Padilha, vindo para cá um posto avançado do Lar Padilha aqui para Taquara, outra grande
notícia. E aí talvez a maior delas talvez que é na área da saúde, estivemos também na
inauguração do Posto da Mundo Novo. E lá estivemos representando todos os Vereadores, lá
inclusive fazendo o uso da palavra. E eu quero dizer que é um grande ganho da população
daquela região. Mundo Novo, Germano Paiva, Loteamento Nunes, Campestre, para toda aquela
região, é uma grande coisa que está acontecendo este posto avançado da saúde, sob a
orientação e sob o cuidado da Magali, que com certeza fará um grande trabalho como ela já
vem fazendo aqui no centro também, na área que ela está ocupando, no projeto que ela vem
desenvolvendo. E eu fiquei muito feliz em encontrar no Posto da Mundo Novo um pediatra lá
dentro do Posto, o Doutor Sérgio Rosa, que é um pediatra sensacional para as crianças aqui em
Taquara. Além de médico ele é um pai das crianças, aqui quem conhece o Sergio Rosa. O Doutor
Sergio Rosa lá estava, falei com ele, todas as quintas vai estar atendendo aqui, de graça. Isto é
uma coisa que só aí já vale a pena o Prefeito Tito estar trabalhando hoje, porque está dando
atenção às crianças de Taquara através da Pediatria, que eu reputo das coisas mais importantes
da medicina, o atendimento à criança, ao adolescente e ao idoso. São pessoas vulneráveis e,
portanto o Posto da Mundo Novo terá, me parece, dois pediatras trabalhando e isto é
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sensacional. Por isto que eu tolero os buracos, por isto que eu tolero a falta de calçamento, por
isto que eu tolero a falta de asfalto muitas vezes em um ano e meio de gestão do Prefeito,
porque na área da saúde o trabalho está sendo bem feito. Os problemas existem ainda?
Existem. Mas a boa vontade ali está estampada, que eu estou vendo, de ajudar as pessoas,
principalmente os mais carentes através do SUS, atendendo as crianças, principalmente nesta
área da Pediatria. Por isto quero parabenizar o Governo Municipal por este trabalho que vem
desenvolvendo na área da saúde, gastando além do limite que se possa pensar em termos de
saúde em Taquara. O Governo Municipal gasta além do que deveria gastar pela Constituição, ele
está gastando em saúde. E é uma coisa que não se pode deixar em branco. Já que cobrávamos
tanto, e eu venho cobrando há 8 anos, onde eu tinha um programa de rádio até pouco tempo e
neste programa de rádio eu cobrava, porque nós tínhamos uma saúde de horário comercial em
Taquara. Nós tínhamos uma saúde das 8 da manhã ao meio dia e da uma e meia às cinco e meia,
seis horas da tarde e depois não tinha saúde mais no Posto. Porque de noite não podia adoecer,
fim de semana não podia adoecer. Hoje temos um Posto 24 horas aberto, funcionando, de
tempo integral, temos vários médicos cubanos fazendo atendimento domiciliares e temos
postos avançados na saúde, como este na Mundo Novo inaugurado agora de primeiro mundo.
Portanto parabéns ao Poder Executivo pelo trabalho que vem desenvolvendo. Muito obrigado a
todos. Tenham todos uma boa semana e fiquem com Deus. Após o Grande Expediente
manifestaram-se em Questão de Ordem os Vereadores Telmo Vieira, Sirlei Silveira e Luiz Carlos
Balbino. Havendo matéria a ser tratada com urgência, o Presidente encerrou a presente Sessão
Ordinária, às 20h18min, Convocando os senhores Vereadores para uma Sessão Extraordinária
Autoconvocada para logo após, para apreciação e votação do Projeto de Resolução
Administrativa Nº 005/2014, que concede Ponto Facultativo aos Servidores desta Casa,
mediante compensação de horário. 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, 16 de
junho de 2014.......................................................................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt.
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