ATA Nº 3.995
Aos 30 dias do mês de junho do ano de 2014, às 18h, no Plenário da Câmara de Vereadores de
Taquara/RS, realizou-se a 22ª 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) e Valdecir
Vargas de Almeida (PROS). Ausente o Vereador Telmo Vieira (PTB), no qual o Presidente desta
Casa justificou que o mesmo encontra-se com problemas de saúde. Por determinação do
Presidente, 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 deu início aos trabalhos da noite saudando todas as pessoas presentes,
momento em que convidou o Pastor Marcelino Guerra, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus
do Bairro Empresa de nossa cidade para deixar uma mensagem de abertura desta Sessão. A
seguir o Presidente solicitou a leitura das matérias que deram entrada nesta Casa até o presente
momento, bem como a Publicidade dos Projetos de Leis. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO:
OFÍCIO Nº 322/2014, encaminha Leis Municipais nº 5.497 e 5.498, sancionadas em 04 de junho
de 2014. OFÍCIO Nº 355/2014, em atenção ao Pedido de Informação nº 009/2014, do Vereador
Valdecir de Almeida, contido no Ofício D.L. nº 051/2014. OFÍCIO Nº 356/2014, em atenção ao
Pedido de Informação nº 005/2014, do Vereador Moisés Rangel, contido no Ofício D.L. nº
039/2014. OFÍCIO Nº 358/2014, em atenção ao Pedido de Informação nº 012/2014, dos
Vereadores Lauri Fillmann e Valdecir de Almeida, contido no Ofício D.L. nº 060/2014. OFÍCIO Nº
359/2014, em atenção ao Pedido de Informação nº 017/2014, do Vereador Moisés Rangel,
contido no Ofício D.L. nº 124/2014. OFÍCIO Nº 365/2014, em atenção aos Pedidos de
Informação nº 008 e 060/2014, do Vereador Valdecir de Almeida, contidos nos Ofícios D.L. nº
051 e 479/2014. OFÍCIO Nº 366/2014, em atenção ao Pedido de Informação nº 050/2014, do
Vereador Nelson Martins, contido no Ofício D.L. nº 357/2014. OFÍCIO Nº 367/2014, em atenção
ao Pedido de Informação nº 061/2014, do Vereador Valdecir de Almeida, contido no Ofício D.L.
nº 479/2014. OFÍCIO Nº 368/2014, em atenção ao Pedido de Informação nº 062/2014, do
Vereador Nelson Martins, contido no Ofício D.L. nº 502/2014. PROMULGAÇÃO DE DECRETO
LEGISLATIVO: Decreto Legislativo nº 001, de 25 de junho de 2014 – Arleu Machado de Oliveira,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Taquara/RS, cumprindo o que determina o
artigo 40, § 1º, inciso II, letra “h”, do Regimento Interno desta Casa, Promulga o presente
Decreto Legislativo: Art. 1º - Fica revogado o Art. 3º do decreto Legislativo nº 006, de 23 de
novembro de 2012. Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº 125/2014 (Executivo Nº 102) Autoriza
o Poder Executivo a repassar o valor de até R$ 3.000,00 (três mil reais), para a Associação
Cultural Casa do Rock do Vale do Paranhana, CNPJ nº 18.746.145.0001-00 e, dá outras
providências. PROJETO DE LEI Nº 126/2014 (Executivo Nº 104) Autoriza o Poder Executivo a
repassar recursos financeiros para o C.T.G. O FOGÃO GAÚCHO, CNPJ nº 88.276.860/0001-01, e
dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 127/2014 (Executivo Nº 105) Autoriza o Poder
Executivo a repassar recursos financeiros para a senhorita Karoline Luiza dos Santos Podlasinski.
PROJETO DE LEI Nº 128/2014 (Executivo Nº 106) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos
financeiros para o esporte Clube Atlético Palmeiras, CNPJ nº 12.348.152/0001-69, a título de
incentivos, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 129/2014 (Executivo Nº 107) Autoriza
o Poder executivo a repassar recursos financeiros para a Associação Recanto Galponeiro.
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PROJETO DE LEI Nº 130, de 30 de junho de 2014 de autoria da VEREADORA SIRLEI TERESINHA
BERNARDES DA SILVIERA - Denomina de SONIA LEDA SCHEFFEL, uma Rua do Município de
Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 131, de 30 de junho de 2014 de autoria do VEREAGOR GUIDO
MARIO PRASS FILHO - Denomina de HUGO ARNOLD, uma Rua do Município de Taquara/RS.
PROJETO DE LEI Nº 132/2014 (Executivo Nº 108) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos
financeiros para Associação dos Moradores de Padilha, CNPJ nº 04.434.665/0001-64, a título de
incentivos, e, dá outras providências. MOÇÃO: MOÇÕES DE APELO Nº 027, 028, 029, 030, 031 e
032/2014 – VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH, a serem encaminhadas às seguintes
autoridades: Govenador do Estado do RGS, Tarso Genro; Diretor Geral do DAER, Carlos Eduardo
de Campos Vieira; Secretário da Infraestrutura e Logística do Estado do RGS, João Victor
Domingues; Diretor de Operação do DAER, Aldo Luiz Grassi; Secretário do Gabinete dos
Prefeitos e Relações Federativas, Jorge Branco e Diretor da EGR, Luiz Carlos Bertotto. Encaminha
a presente Moção de Apelo, dado ao fato de ter ocorrido mais um atropelamento com morte na
ERS 115 em Taquara/RS, no último dia 24.06, e mais um assalto na Ponte do Rio dos Sinos, na
ERS 020 de nossa cidade, conforme matérias em anexo. Ressalto que antes da tragédia citada,
participei de reunião na SEINFRA, no dia 03.06.2014, onde estiveram presentes as seguintes
autoridades: - Diretor Geral do DAER, Senhor Carlos Eduardo de Campos Vieira; - Presidente da
EGR, Senhor Luiz Carlos Bertotto; - Secretário da Infraestrutura e Logística, Senhor João Victor
Domingues; - Jornalista e Dirigente do PCdoB do Rio Grande do Sul, Senhor André Machado; Presidente da CICS Vale do Paranhana, Senhor Roger Ritter; - Prefeito da Cidade de Três Coroas,
Senhor Rogério Grade; - Secretário de Administração de Três Coroas, Senhor Lucky Brenner; Vereador da Cidade de Taquara, Senhor Eduardo Carlos Kohlrausch. Na ocasião, foi nos
prometido, entre outras coisas de que o Diretor Geral do DAER daria uma entrevista na
Rádio Taquara, promessa esta feita pelo próprio Diretor, e, a 2ª promessa, foi de que no mês de
agosto do corrente ano deverá ocorrer licitação de lombadas eletrônicas no Estado do Rio
Grande do Sul, e que Taquara estará incluída nessas licitações, promessa e garantia feita pelo
próprio Secretário de Infraestrutura e Logística, Senhor João Victor Domingues. Nesse
sentido estamos solicitando ao Digníssimo Senhor que compareça à nossa Reunião no dia 23 de
julho de 2014, às 14h, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Taquara/RS,
localizada no Centro da cidade, Rua Júlio de Castilhos, nº 2191, momento em que será
apresentado o projeto de recuperação da ponte sobre a ERS 020, em Taquara, conforme foi
previamente acordado em reunião nesta Casa Legislativa no último dia 10 de abril, onde
estiveram presentes os representantes do DAER. Vossa presença é de extrema importância para
que seja ratificada a garantia de que Taquara estará sim incluída nas licitações de lombadas
eletrônicas que deverão ocorrer em agosto próximo e com isso possamos tranquilizar a nossa
comunidade. REQUERIMENTOS: Nº 193/2014 VEREADORES, LAURI FILLMANN, ADALBERTO
SOARES, ADALBERTO LEMOS, GUIDO MARIO PRASS E TELMO VIEIRA: Viemos através do
presente, enviar Votos de Pesar aos familiares da senhora Ernestina Moraes do Amaral que veio
a falecer no dia 25/06, próximo passado. Sentimo-nos incapazes de encontrar palavras nesse
momento de dor, pois a perda de um ente querido significa a abertura de uma lacuna na família
e nos amigos. “O Senhor te guardará de todo o mal; Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará
a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre.” Salmos 121:7.8. Nº 194/2014
BANCADA DO PP: A Bancada do PP vem através do presente Requerimento, solicitar ao Plenário
que seja aprovada a indicação do Presidente desta Casa, Vereador Arleu Machado de Oliveira
para representar a Câmara de Vereadores no Gabinete de Gestão Integrada da Segurança
Pública GGI – M de nosso Município, de acordo com a determinação contida no inciso II do Art.
2º da Lei Municipal Nº 4.203, de 25 de março de 2009 que cria o Gabinete de Gestão Integrada
da Segurança Pública Municipal - GGI-M, e dá outras providências. Segue em anexo a base legal
desta indicação. PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 063/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito
ao Executivo Municipal, informações sobre quais são os itinerários dos ônibus do transporte
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escolar recebidos pelo governo federal, bem como se estão todos em operação, quais placas e
onde estão operando no Município. Nº 064/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito ao
Executivo Municipal, informações sobre qual motivo foi retirada a parada de ônibus da Rua
Tristão Monteiro, (quase em frente à Pizzaria), onde havia sido colocada uma estrutura e após
retirada. Que informe ainda se a mesma será recolocada e quando, pois as pessoas estão ao
relento do sol e chuva aguardando o ônibus. Nº 065/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito
ao Executivo Municipal, informações se a parada de ônibus na Avenida Sebastião Amoretti, em
frente à Taberna da Net é de responsabilidade da Prefeitura, caso for solicito que feita à
manutenção da mesma e/ou notifique o responsável, pois ela está caindo, causando risco de
vida as pessoas que utilizam aquele local diariamente. Nº 066/2014 VEREADOR MOISÉS
RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador qual foi o destino dado aos
“tablets” recebidos pela Administração no início do ano de 2013, os quais seriam utilizados por
alunos das escolas do Interior, onde inclusive foi feita uma matéria na Secretaria Municipal de
Educação, juntamente com as Diretoras das Escolas Açoita Cavalo e Menino Jesus, mas até o
momento os equipamentos não foram entregues a essas Escolas. Nº 067/2014 VEREADOR
MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador o motivo pelo qual
ainda não começou a funcionar o Programa Mais Educação na Escola Municipal Antônio Martins
Rangel, na localidade de Olhos D’água, tendo em vista que já estamos na metade do ano letivo.
INDICAÇÕES: Nº 406/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicita que o Executivo Municipal,
através da Secretaria competente viabilize o serviço de patrolamento e ensaibramento da
estrada do “matadouro”, na localidade de Santa Cruz da Concórdia, que tem como uma das
saídas a Escola Municipal Luís Böes. Nº 407/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o
Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente proceda no rebaixamento de
uma parte da Rua Brasília, próximo a Igreja Gideões, no Bairro Empresa, bem como seja feito o
ensaibramento da mesma, pois neste trecho da rua existe uma saliência que não deixa a água
da chuva escoar, causando alagando em frente da Igreja e das casas próximas. Nº 408/2014
VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras
providencie o conserto de enormes valetas e ensaibramento da Rua Reinoldo Jaeger, no
Loteamento Eldorado. Nº 409/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo
Municipal, através da Secretaria competente providencie a limpeza de valo cloacal (de resíduos
humanos), localizado aos fundos das casas da Rua Osvaldo Brandão, no Bairro Santa Maria,
(Trilhos), com a máxima urgência, pois o mesmo está obstruído e com uma simples chuva já
transborda e invade as casas, podendo causar danos materiais e a saúde. Nº 410/2014
VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria do Meio
Ambiente proceda com extrema urgência na colocação de um container para depósito de lixo
doméstico, na esquina da Rua Tristão Monteiro com Rua Rio Branco, no Bairro Santa Maria, pois
a lixeira existente já não comporta a demanda do local e fica resíduo no chão após a coleta do
caminhão. Nº 411/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal, através
da Secretaria de Obras providencie a colocação de canos em valo aberto na Rua Cassandra
Fritscher, no Bairro Santa Maria, pois a situação está causando perigo e desconforto aos
moradores. Destaco que este serviço já foi pedido inúmeras vezes e até feito abaixo assinado ao
Prefeito, mas ainda não foi atendido. Nº 412/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o
Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie com extrema urgência o
serviço de ensaibramento e roçada nas ruas do Bairro Santa Maria, João Manoel Correa,
Francisco de Freitas e Cassandra Fritscher, pois as mesmas estão em péssimas condições de
trafegabilidade. Nº 413/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Que o Executivo Municipal, através
da Secretaria competente realize com extrema urgência reunião com os moradores e
comerciantes da Rua Júlio de Castilhos do trecho do Colégio Santa Teresinha até a esquina da
Rua Pinheiro Machado, para tratar de alternativa sobre o estacionamento dos veículos neste
local. Nº 414/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Que o Executivo Municipal, através da
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Secretaria competente viabilize a roçada e limpeza do trecho antes e na ponte do Rio
Paranhana, pois está cheio de mato junto ao passeio público, dificultando o acesso e segurança
às pessoas que utilizam o local diariamente. Nº 415/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie a instalação urgente de uma
parada coberta para os alunos que esperam o ônibus escolar ao lado do Vip, no Bairro Santa
Maria, sentido Bairro/Centro, nas margens da ERS 115, onde já existe um ponto de ônibus
municipal nas imediações da Rua Cassandra Fritscher. Tal pedido se faz necessário, pois em dias
de chuva os trabalhadores e crianças que aguardam o transporte acabam se molhando tendo
que irem para aula e trabalho molhados e com frio. Nº 416/2014 VEREADORA SANDRA
SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Trânsito, refaça
a pintura das faixas de segurança no cruzamento das ruas Tristão Monteiro com Henrique
Bauermann. Pelas fotos percebe-se que neste local de intenso fluxo de veículos e pedestres, a
sinalização está muito apagada, representando risco de acidentes e atropelamentos. Faz-se
urgente a pintura e devida sinalização do local, assegurando desta forma, a segurança para
aqueles que por ali circulam. Nº 417/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicito que o Executivo
Municipal veja a possibilidade de incluir o Município de Taquara no consórcio de dragagem do
rio para resolver os problemas de enchentes, visto que outros municípios como Três Coroas e
Igrejinha estão tendo ótimos resultados com dragagem. Certo de que podemos contar com a
boa vontade que sempre teve em resolver esta problemática, desde já agradeço a atenção. Nº
418/2014 VEREADOR ARLEU MACHADO: Solicito que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente viabilize a construção de um abrigo de ônibus na localidade de Fazenda
Fialho, Parada 117, em frente ao Armazém do Neno, pois a comunidade local está reivindicando
com urgência este pedido, pelo fato de estarem aguardando o ônibus ao relento. Nº 419/2014
VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Através deste venho Reiterar as seguintes Indicações em
anexo, tendo em vista que até o momento tais solicitações não foram atendidas. Indicação nº
039, de 10/02/2014, que solicita um reparo na junção das Ruas Prof. Rodolfo Dietschi com a Rua
Henrique Bauermann, e, Indicação nº 089, de 17/02/2014, que pede estudos sobre a melhor
forma de sinalizar e implantar mecanismos de segurança nos cruzamentos das Ruas Ernesto
Alves com Guilherme Lahn e Tristão Monteiro com Henrique Bauermann. Nº 420/2014
VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria
de Obras, que faça um cronograma completo de obras de reparos e consertos de todas as ruas,
vias e avenidas de nosso município. Que este cronograma seja amplamente divulgado e exposto
para toda população, para que possam fazer o devido acompanhamento destas obras. A
situação em que se encontram as ruas, vias e avenidas em Taquara é crítica e motivo de muitas
reclamações vindas de todos os pontos de nosso município. É questão de respeito para com
todo cidadão que contribui com o pagamento de seus impostos, o urgente início das obras e a
divulgação das mesmas. Nº 421/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo
Municipal juntamente com a Secretaria competente proceda no conserto de um buraco na Rua
Bahia, Bairro Santa Teresinha, em frente ao numero 51, conforme fotos em anexo. O pedido se
justifica, pois o cano de esgoto rompeu e está causando transtorno aos moradores daquele
local. Nº 422/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo
Municipal juntamente com a Secretaria competente proceda com a máxima urgência no
conserto de esgoto e reposição do calçamento na Rua Travessa Imbé, esquina com a Rua do
Daer, conforme fotos em anexo, pois por este local passam vários caminhões que para desviar
do buraco acabam engatando os fios e quase invadem a casa ao lado,
e, também porque já ouve outros pedidos anteriores e quase nada foi feito.
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício do Conselho Municipal de Saúde convidando a
Comissão de Saúde desta Casa para participar da reunião extraordinária que ocorrerá amanhã,
dia 01/07, às 18h no Auditório do Hospital Bom Jesus. Ofício do Hospital Bom Jesus em resposta
ao Ofício D.L. nº 498/2014, referente ao Despacho da Comissão Permanente de Saúde e
Ata nº 3.995, de 30 de junho de 2014.
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Assistência Social nº 001/2014. Ofício do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em
atenção a Moção de Apelo nº 036/2013, da Vereadora Sandra Schaeffer que trata do SUS
Animal. Ofício da Assembleia Legislativa informando que a Ouvidoria Parlamentar da
Assembleia, possui, dentre outras, a competência para encaminhar demandas de pessoas físicas
e jurídicas a outros Poderes do estado e ao Ministério Público, bem como manifestar-se sobre
as mesmas. Ofício do Ministério da Saúde – Secretaria de Vigilância em Saúde, em atenção a
Moção de Apelo nº 009/2014, das Vereadoras Sirlei Silveira e Sandra Schaeffer, que trata da
ampliação do público-alvo para a vacinação da Gripe A, incluindo os professores das três redes
de ensino. Convite da Assembleia Legislativa – Comissão de Economia e Desenvolvimento
Sustentável, para Audiência Pública, proposta pelo Deputado Raul Carrion, a realizar-se no dia
07 de julho do corrente ano, às 14h, com a pauta para debater a implementação da Ferrovia
Norte-Sul no Estado e sua interligação ao MERCOSUL e ao projetado corredor bioceânico. Após
a leitura da matéria o Presidente deu início ao Grande 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 NELSON JOSÉ MARTINS: Queria saudar o
Presidente e os colegas Vereadores, as pessoas que se encontram presentes no Plenário. De
antemão já solicitar ao Executivo, nem vou fazer documento, mais solicitar que assim que parar
a chuva, que ele contrate alguns caminhões para puxar saibro porque acabou-se tudo no nosso
interior. Quero dizer para vocês que esta semana, eu não posso deixar de andar naquela
estrada, ando a 5 km/h em alguns trechos e já gastei R$ 320,00 no carro que desmanchou. Eu
paguei agora quando comprei a caminhonete R$ 1.750,00 de impostos, ou seja, R$ 875,00 já
ficou para o Município para fazer as estradas. Então vamos pegar este dinheirinho, que nós
todos pagamos nos impostos e que vamos botar porque senão a coisa vai ficar complicada. Eu
não sou contra pagar impostos, tem que pagar mesmo. Eu venho pedindo a tempo e pedi que
não mexesse na base na estrada. Foram lá e mexeram, não botaram saibro e está naquilo lá. O
problema é que eu não posso passar na estrada porque os moradores estão esperando na
frente das casas para me atacar e cobrar. Olha, é de cabo de esquadra, mas esperamos que com
o tempo bom façam um mutirão. Tem que fazer um mutirão agora, não tem mais o que fazer.
Mutirão para colocar saibro. Patrolar, nem fale em patrolar porque patrolaram o Loteamento
Tito e Eldorado e vai lá ver o que aconteceu. Não colocaram o material e está virado em nada
também. As pessoas estão todos os dias ligando, cobrando. A gente está dentro de um banco e
o pessoal cobrando dentro do banco. Eu estou lá no sindicato e as pessoas batem no sindicato.
Além dos funcionários que estão cobrando os seus direitos e não são pagos ainda tem que estar
ouvindo uma série de coisas que foram prometidos em campanha e não foi feito. Eu estou
esperando que ao menos façam aí algum trabalho para que as coisas então passem e melhorem
a situação, de que a população tenha os seus direitos. Sabemos que não dá para fazer tudo, mas
façam aquilo que as pessoas precisam no dia a dia porque senão não vai adiantar de nada. Eu fiz
um requerimento. Eu não sei se eles acharam que eu uso ferradura ao invés de sapato porque a
resposta aqui. Eu vou fazer Senhor Presidente novamente e depois eu vou pedir para a Mesa
entrar na Promotoria Pública para que eles respondam os documentos de acordo com os
pedidos. O pedido foi o seguinte e foi das Secretarias do PMDB, da qual eu faço parte. Eu fiz o
pedido que informassem, olha o pedido: Nelson Martins, Vereador, solicita pedido de
informação que a Administração informe o nome de Secretários, olha outra palavra, Diretores,
com valores correspondentes aos cargos e valores dos salários da Secretaria de Meio Ambiente,
Secretária de Desenvolvimento e a Pecuária e a Segurança e Trânsito, que pertence ao PMDB.
Não pedi nenhuma Secretaria que não fosse do PMDB, que é do meu partido. A resposta veio a
seguinte: Em atenção ao requerimento do Pedido de Informação nº: 050, mantido no Ofício nº:
357, do Vereador Nelson Martins da bancada do PMDB, informamos abaixo os titulares das
Secretarias solicitados pelo Vereador, conforme a Lei Municipal, que formou a estrutura
administrativa, a partir de 1º de janeiro de 2014, com seus respectivos Secretários e Diretores,
Ata nº 3.995, de 30 de junho de 2014.
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sendo que para os cargos de Diretores ainda não existiu nomeação. Eu não acredito que não
tenha Diretores nestas Secretarias. Então eu quero um Pedido de Informação, Senhor
Presidente, que eles informem se nestas 3 Secretarias não existe nenhum Diretor nomeado. E
eu quero que eles façam isto desde o primeiro dia de janeiro de 2013. Quero que seja feito um
Pedido de Informação em que até vote em separado. Vote em separado para que este
documento chegue lá porque a mim eles não enrolam. Eu não sou de rolo e ninguém me enrola
porque eu não participo de rolo e nunca participei e não participo. Então esta resposta é
exatamente de quem pensa que o cara é otário e então se eles não me responderem eu vou
pedir que o Senhor entre na Justiça, para que eles respondam na Justiça porque o tipo de
resposta que veio aqui é molecagem e eu não sirvo para isto. É molecagem, sabendo que foi
pedido os Diretores e eles esqueceram a palavra. Talvez até que eles não enxerguem muito bem
e daí não viram a palavra. Então eu quero que alguém anote o meu requerimento e que seja
votado em separado este requerimento para saber bem qual o requerimento. Eu pedi das
Secretarias que pertence ao PMDB e não acredito que estas Secretarias desde janeiro do ano
passado não tiveram Diretores nomeados. Eu não posso acreditar que isto tenha acontecido. E
aquelas nomeações que estavam no quadro? Não, façam-me o favor. Senhor Presidente, eu só
quero ler de novo para que se entendam bem. Conforme a Lei Municipal nº: 5.357 de 2013, que
reformulou a estrutura administrativa a partir de 01 de janeiro de 2014, com seu respectivo
Secretário e Diretores, sendo que para os cargos de Diretores ainda não existiu nomeação. Não,
vão contar esta história em outro lugar. Para mim não. O caminho que estão trilhando eu já fui
10 vezes e voltei. Então que seja feito este documento e que esta resposta seja dentro do prazo.
Isto é molecagem com a Câmara, não é só comigo. Isto é molecagem com o Vereador. Uma
resposta destas é molecagem mesmo. Então que eles tomem as decisões deles e em seguida
porque senão a chapa vai esquentar e não vai esquentar pouco. Era isto Senhor Presidente. O
Presidente Vereador Arleu Machado de Oliveira disse: Senhor Vereador, ela já anotou ali e vai
ratificar o Pedido de Informação e a servidora vai reencaminhar ao Executivo e verificar a
resposta que vem de lá. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Senhor Presidente, colegas
Vereadores, a comunidade que nos escuta e nos acompanha na Sessão de hoje. Primeiramente
eu venho aqui apresentar uma posição com relação a um compromisso, a uma demanda, que a
nossa sigla partidária nos oportunizou nos últimos dois meses, que foi colocar o nosso nome a
disposição para ser candidato a Deputado Estadual. Por dois motivos bem básicos nós
abdicamos de concorrer. Sendo o primeiro, na nossa região lideranças da nossa sigla partidária
já tinham compromissos com outras candidaturas anteriormente já firmadas. E também com
relação ao afinco financeiro, que o capital para isto não comporta a realidade pessoal, a minha
particular, para que a gente possa fazer o enfrentamento e colocar a nossa ideia, a nossa
proposta a comunidade regional. Gostaria também de ceder um espaço ao Vereador Nelson
Martins, que foi uma das pessoas com o seu grande histórico de 7 mandatos, que nos mostrou
que não era ainda o nosso momento, que nós temos outras fases a cumprir. Neste momento foi
concedido um aparte para o Vereador Nelson José Martins que disse: Eu agradeço o aparte do
Vereador. Eu fui parte influente quando o Vereador me procurou para ser candidato e eu disse a
ele que a candidatura a Deputado não é muito fácil. Não sei se vocês sabem que diz que vem
dinheiro de Brasília para os partidos. Eu nunca vi este dinheiro. Alguém de vocês algum viu
partido em Taquara receber dinheiro? Aquele dinheiro que é destinado para os partidos nunca
chegou aqui. São anos já que destinam e nunca chegou aqui. Eu disse ao Vereador Régis.
Vereador, se tu não conseguires que o partido lhe auxilie, não vai porque é ruim. Tu não tens
como chegar lá no outro Município porque ninguém vai fazer nada de graça. Alguém vai
trabalhar para a gente em outro Município, precisa combustível, precisa carro, uma série de
coisas. E Vereador na época eu disse que tu tens todo o meu apoio e teria todo o meu apoio se
fosse candidato, nós íamos trabalhar para ele. E quando ele me perguntou o que eu achava, eu
disse para ele: Vereador quer que eu lhe diga bem a verdade, tudo aquilo que eu penso, por
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aquilo que eu já passei, pelo que eu sei porque eu já acompanhei diversas candidaturas de
Deputado. Não sei quantas vezes. Quando chega no final, perto do final da campanha, o
Deputado não tem mais o que fazer e começa ao invés de aumentar a campanha, começa a cair.
Ele queria a minha posição e eu dei a minha posição. Acho que tu não deves ser candidato.
Agora ele que decidiu e pediu que eu dissesse a ele tudo o que eu pensava sobre isto e eu disse
a ele: aguarda, tu tens mais 4 anos para se preparar para isto. Foi muito rápido, não deu
preparo. Eu acho que o Vereador Régis me ouviu e está correto em não participar desta
campanha porque eu sei que esta campanha aí ia ser meio complicada. Era isto. Neste momento
o Vereador Régis Bento de Souza voltou a fazer uso da palavra e disse: Obrigado Vereador
Nelson Martins. Agradeço a comunidade também que em certos momentos também apoiou,
esclareceu este momento e agradeço ao Senhor também por nos acompanhar, nos apoiar e
sabe que estaremos juntos em outras frentes e outras decisões. Tratando disto e superada esta
fase, não paramos de trabalhar e apresentamos diversas outras preposições e resultado do
nosso trabalho como Vereador. Apresentamos e postamos na rede social um pedido de
esclarecimento ao Executivo porque fomos procurados por pais, familiares, adolescentes,
pessoas que utilizam o transporte escolar do nosso Município, até porque a Administração
Municipal foi contemplada pelo Governo Federal com alguns veículos. Sabemos a burocracia,
sabemos a dificuldade, sabemos este imbróglio burocrático que se tem, mas as crianças estão
sem o transporte, muitas destas pessoas, muitas destas famílias, as crianças estão
desamparadas deste serviço público e precisam sim do transporte escolar e também de abrigos,
paradas de ônibus, aonde venham comportar. A gente pede uma atenção especial para a
Administração, porque veio algumas denúncias que chegaram até nós e nós estamos levando ao
conhecimento público para que assim seja realizado este aporte, este esclarecimento e
rapidamente ser prestado este serviço à comunidade. Como o Vereador Nelson falou, estamos
com uma dificuldade muito grande com relação às ruas do interior, principalmente aquelas ruas
que não são pavimentadas, ruas de chão batido. No verão é a poeira e no inverno é a água, o
barro, o lodo, que a gente precisa contemporizar e precisamos que sejam atendidos os pedidos
da comunidade, no Bairro Santa Maria, no Bairro Loteamento Eldorado, Mundo Novo, Ideal,
diversas localidades do interior do nosso Município estão bastante desastrosas as estradas.
Sabemos e entendemos o tempo, mas temos que ter ações que venham a pontuar e atender as
expectativas da comunidade. Deixo aqui também esclarecido que viemos fazendo um
enfrentamento muito grande com relação às demandas e as pessoas que não estão recebendo
os serviços públicos. E deixo aqui as minhas escusas as pessoas que acham que a gente não deve
cobrar, que a gente não deve colocar aqui na Tribuna ações e reivindicações da comunidade.
Toda aquela situação que chegar até o mandato, eu coloco a disposição o mandato. Vou
averiguar, vou ver a situação e se eu constatar que o serviço não está chegando, seja por qual
for o motivo, nós iremos fazer a cobrança e iremos exigir da Administração o seu cumprimento.
Obrigado e uma boa semana a todos. VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: Uma boa noite
Senhor Presidente, demais integrantes da Mesa, também os funcionários que trabalham esta
noite, imprensa que nos acompanha e a comunidade que nos escuta em seus lares e que se
fazem presentes também hoje aqui. Em nome do Pastor Marcelo Guerra quero saudar a todos
os que se encontram neste recinto. Fiz uma indicação, Senhor Presidente, que o Município seja
incluído no consórcio que está trabalhando em Três Coroas e Igrejinha, com relação à dragagem
do rio. Estive ali pessoalmente, constatei e estou aí para nos próximos dias, estar ainda ali
acompanhado do Senhor Presidente, mais a Vereadora Sandra Café e com os Vereadores que
quiserem nos acompanhar, para nós unir as forças aqui para se tornar real este trabalho aqui
em Taquara. Pelo conhecimento que eu tenho tomado este é o caminho para nós, se não
resolver em 100%, amenizar bem próximo dos 100% a problemática das enchentes da nossa
cidade. Já se fazem aí há décadas, elas vêm atrapalhando a nossa comunidade. Espero a
compreensão tanto do Executivo quanto da Câmara. Sei que todos estão preocupados, tanto
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Vereadores como toda a comunidade, especialmente as pessoas que sofrem ali com as
enchentes. Então nos próximos dias esperar o tempo secar um pouquinho e a gente vai ter que
caminhar na beira do rio para constatar, fazer foto e fazer um projeto bem feitinho aqui. E
contar com todos os colegas. E vai ser mérito de todos, especialmente quem vai ganhar é a
comunidade mais carente que mora próximo aos arroios e aos rios que é atingido por estas
enchentes todos os anos. Também quero rapidamente parabenizar a Irmã Jussara que está à
frente do Círculo de Oração no setor do Loteamento Tito, pelo 14º Encontro ocorrido no último
fim de semana, o qual eu pude compartilhar das bênçãos de Deus, juntamente com toda a Igreja
no Templo Central. Também quero fazer mais um chamamento à comunidade, não deixar
esfriar, uma campanha tão bonita que foi lançada nos últimos dias, a Campanha Solidária. Ela
tem o objetivo de ser permanente. Agora no tempo do inverno, com roupas, com qualquer tipo
de donativo que a comunidade puder estar contribuindo. E ela vai permanecer. Depois ela vai
acontecer no verão também. Tudo o que é tipo de donativo que vocês quiserem estar ajudando
a Campanha Solidária. Tem vários postos na nossa cidade de arrecadação e quando for na
questão de móveis ou alguma coisa mais grande, mais vultosa, pode procurar a Secretaria de
Desenvolvimento Social, ali com o nosso Secretário Beto Timóteo. Falar um pouquinho também
da minha preocupação quanto às chuvas, pois antes de começar esta chuvarada, nós tínhamos
conversado ali com o Secretário Nenê, com o Prefeito. E eles fizeram ali um cronograma e se
mobilizaram para fazer uma limpeza lá no Bairro Empresa, recolhendo os galhos, entulhos, as
podas e fazendo um trabalho de tapa buracos, de ensaibramento e vimos que este tempo não
deixou o trabalho ir em frente. Pedimos a compreensão da comunidade e vamos ficar atentos
que nos próximos dias, assim que o tempo secar, nós vamos cobrar que estes trabalhos sejam
efetuados. Sabemos que as estradas estão realmente muito difíceis, não só aqui em Taquara,
mas em toda a região, devido ao grande número de chuvas. E sabemos que há uma
preocupação muito grande de todos nós, todos os Vereadores, também do Executivo e da
comunidade, como disse o Vereador Nelson, que precisa andar. E eu na última Sessão no Fialho,
eu falava para a nossa comunidade que eu sou filho do interior e lá no interior a gente não pede
muita coisa. Tendo uma estrada boa, uma ficha lá no Postinho, está mais ou menos tranquilo, o
transporte escolar funcionando. E temos estas carências com estas demandas aí levantadas e
estamos dispostos. E o meu gabinete continua à disposição da comunidade. O meu muito
obrigado e o meu boa noite a todos. E que Deus abençoe esta semana a todos nós. VEREADORA
SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Quero saudar o Senhor Presidente e as demais pessoas
presentes aqui na Casa. Uma saudação especial para o pessoal da Associação Cultural Casa do
Rock. É muito bom ver vocês aqui na plateia. O uso das redes sociais por um número cada vez
maior de pessoas é inegável. Dentre elas com certeza a mais utilizada é o Facebook. São usadas
por vários motivos ou interesses, interesses pessoais ou de grupos. Acaba também sendo uma
das formas e um dos meios através dos quais nós políticos podemos nos comunicar com a
população. Eu mesmo mantenho o meu perfil pessoal e a minha página como Vereadora no
Facebook. E as redes sociais também servem para a comunidade expor as suas ideias, fazer as
suas críticas, fazer a sua contribuição para o trabalho do setor público. O Prefeito Titinho, por
exemplo, também utiliza as redes sociais e em um dos seus últimos “post” comentou sobre as
chuvas que estão impossibilitando o trabalho para a recuperação das vias, nos bairros e nas
estradas do interior. Aí neste “post” ele tocou num dos pontos mais críticos do nosso Município.
Muitas pessoas comentaram a respeito da situação, gerou uma série de comentários e as
pessoas colocando a respeito da rua onde moram, do seu bairro, da sua localidade. A Rua Santa
Rosa muitos buracos, iluminação precária, promessa de calçamento, de instalação de esgotos. A
Rua 7 de Setembro, buracos na Júlio de Castilhos, Tristão Monteiro no Bairro Santa Maria,
estrada da Linha Gonzaga, Entrepelado. Na Rua Edmundo Saft muitos buracos, muitas valetas;
Rua Carlos Chagas; Ivo Raimundo, no Loteamento Maciel. No Bairro Mundo Novo, a Germano
Paiva; Rua Ângelo Bizarro Bozzi, no Bairro Tucanos; Bairro Olaria; Rua 13 de Maio, faltando
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asfalto até a ERS 020; Rua das Flores no interior. Estas são algumas das poucas reclamações
diante do sério problema que as vias, ruas e avenidas do nosso Município enfrentam. Não há
ruas no centro ou nos bairros que não tenham buracos, poças, desníveis, alagamentos,
paralelepípedos soltos, enfim, uma sucessão de problemas que transtornam e dificultam o ir e o
vir do cidadão taquarense. Esta problemática toda não é novidade com certeza em Taquara.
Muitos destes problemas são sim ocasionados pela chuva, porém nós não temos como fazer
parar de chover. Alguma coisa precisa ser feito considerando-se a quantidade de chuva que cai
nesta região. Agora muitos dos problemas também é devido a falta de investimento público que
não foi feito ao longo dos anos e hoje nós estamos num ponto em que a cidade parece que vai
afundar num buraco só. Com passos lentos, com operações tapa buracos não existe solução,
pois mal termina uma área e a anteriormente arrumada novamente se transforma num queijo
suíço, totalmente esburacado. Há de se ter cuidado com o material usado para não ir pelo ralo
na primeira chuva e há de se investir em mais maquinário para reparar. A pouco, semana
passada, tinha exposta ali na praça a aquisição de uma retroescavadeira. É pouco, é
pouquíssimo diante de toda a problemática que a nossa cidade enfrenta. Se faz urgente e
prioritária a aquisição de mais máquinas e também eu penso que o cidadão já contribui e muito
através do pagamento dos seus impostos. E não interessa onde que ele mora, se é na zona
central, se é num bairro, se é no interior. Todo o cidadão tem o direito de ter a rua em frente a
sua casa em condições transitáveis, para que ele possa ir e vir. Fiz uma indicação ao Executivo,
que faça um cronograma completo, rua por rua, bairro por bairro ou localidade por localidade e
de quando começarão estes reparos. E que este cronograma tem que ser muito bem divulgado,
tem que ser exposto, para que as pessoas possam acompanhar este trabalho. E eu quero deixar
aqui também a lembrança, as sugestões, as críticas, todas são válidas no Facebook, mas que nós
Vereadores também gostamos de ser procurados pelas pessoas porque muitas vezes nós
recebemos críticas e ela não chega até nós. Nós não temos nem como nos defender e nem
como buscar uma solução junto ao Executivo. Utilizem sim o Facebook para fazerem as suas
reclamações, as suas críticas, as suas sugestões, mas não deixem de nos procurar. Nós estamos
aqui sempre à disposição da população. Era esta a minha mensagem para hoje. Desejo que
todos tenham uma excelente semana. Muito obrigado pela atenção. VEREADORA SIRLEI
TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimento o Presidente desta Casa Doutor Arleu de
Oliveira e em seu nome cumprimento os colegas Vereadores, as pessoas que se encontram
neste Plenário e aos ouvintes da Rádio Taquara. Eu quero dizer que falar em meios de
comunicação, Facebook ou qualquer outro meio, neste exato momento para mim é um motivo
de satisfação. Nós tivemos alguns parceiros que se agregaram ao nosso movimento do Projeto
BEM, do Bairro Empresa e lançaram uma campanha "Aqueça o nosso time, quanto mais gente,
mais quente" e a partir desta campanha, as nossas crianças e jovens que participam da
escolinha de futebol do Projeto BEM tem recebido auxílios e tem recebido chuteiras novas para
participarem dos jogos. Neste final de semana, mesmo com chuva, recebemos a visita de
pessoas e 6 chuteiras novas foram colocadas nos pés das nossas crianças. Para amanhã eu já
tenho mais 4 para distribuir. Então eu penso que foi uma campanha bem elaborada e as pessoas
agregaram-se a ideia de ajudar as crianças do Projeto BEM. Por conseguinte também temos
uma campanha lançada no Facebook para mobiliar para as nossas crianças que virão para a casa
de acolhimento na cidade, que será administrada pelo Lar Padilha. Nós tivemos o agraciamento
de receber neste final de semana, caixas de calçados para as crianças de 0 a 6 anos de uma
firma de Novo Hamburgo que se chama Mac Baby. E ela agregou-se a luta por descobrir através
do Facebook a campanha para conseguir, não só mobiliar a casa, como também conseguir
roupas e calçados para as crianças. Acabei de receber por e-mail uma proposta desta indústria
de parceria para que nós possamos publicar no Facebook. E eles vão se agregar a luta para
conseguir entre os 100.000 seguidores da página que eles tem na internet online para conseguir
roupas para as nossas crianças. Então tem uma parte positiva que a mídia nos oferece que é
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agregar parceiros para que se estabeleça um propósito e a gente conquiste o intento mais
rápido do que se não houvesse esta ferramenta. Fico muito feliz por dizer que nós temos um
propósito e eu acho que antes de 30 dias a casa de acolhimento às crianças estará funcionando
em Taquara por conta das agregações e das parcerias que estão se estabelecendo rapidamente.
Eu agradeço a todos os envolvidos e as pessoas que estão ajudando nestas campanhas
promocionais para beneficiar nossas crianças. Quem cuida da criança hoje seguramente no
futuro terá uma sociedade mais tranquila para viver. Quero também aproveitar o espaço de
hoje para dizer que fui chamada pelos moradores do Bairro Santa Terezinha na semana passada,
mais precisamente na quinta-feira, que me mostraram que as ruas do Bairro Santa Terezinha
estão sem as placas sinalizadoras de trânsito. Tem cruzamentos que não tem placas de Pare.
Têm acontecido alguns acidentes por conta disto. Então eu estou fazendo hoje, Senhor
Presidente, um requerimento verbal para que seja enviado ao nosso Prefeito e que ele gestione
junto com a nossa Secretaria de Segurança e Trânsito para que procedam ao levantamento
destas ruas, nestes logradouros que não tem as placas e façam a instalação. Eu já fiz o rascunho
e vou deixar na mesa logo em seguida. Quero também dizer que recebi uma denúncia de uma
moradora da Rua 7 de Setembro, que presenciou pessoas depositando as margens do Rio Santa
Maria, lixo, material de construção, móveis, vaso sanitário. Filmou e colocou no Facebook
alertando as autoridades para que tomem uma atitude. Eu pesquisei e descobri que nós temos
uma Lei Municipal que inclusive penaliza pessoas que tenham este tipo de atitude. É a Lei
número 3.205. Como o meu tempo acabou eu gostaria de dizer que na próxima semana inicio o
esclarecimento com relação à Lei Ambiental e o procedimento que a população deve fazer para
conseguir evitar os danos ao meio ambiente. Eu agradeço o espaço e desejo a todos uma
excelente semana. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Boa noite a todos, uma
saudação ao Senhor Presidente desta Casa e a todos os demais colegas Vereadores, Vereadoras
e também uma saudação ao Pastor da minha igreja Marcelo Guerra, que fez a abertura e seja
bem vindo Pastor Marcelo. Também uma saudação ao Missionário Ledir Padilha do Paraná, que
está visitando o Ademar. É uma honra poder contar contigo aqui na Sessão. E a Sirlene que
também está visitando, o Marcos, a todos que estão visitando, a toda a imprensa que nos ouve.
Eu iniciarei, não fiz nenhum requerimento hoje, porque a gente sabe que a situação está crítica
aqui nas nossas estradas e ruas, mas pessoal, eu estive na região norte, alto Uruguai neste final
de semana. É chocante a situação daquela região com a enchente. De passar casas inteiras pelo
Rio Uruguai, embora, inteiras, arrancadas de cima dos pilares. A situação é crítica, as pontes
estão interditadas. Então eu até gostaria de deixar, Senhor Presidente, um pedido no ar que eu
acho que o Prefeito, Defesa Civil daqui tinha que fazer um movimento para arrecadar e ajudar
aquela região lá porque está muito afetada. A situação é crítica mesmo na região. Mas este final
de semana participei da 1ª Convenção Estadual do meu partido, o PROS, aonde foi dado posse a
nova Executiva Estadual, ao qual eu fiquei como Vice-Presidente Estadual do PROS. E também
contou com a presença do Doutor João Leite, advogado nacional do partido, representante
neste momento do Presidente Nacional Eurípedes Júnior, o qual tinha convenção no seu estado
de Goiás, o qual ele é pré-candidato a Deputado Federal. Também lá era no mesmo dia a
convenção e não pode estar aqui aonde foi definida a coligação. Também foi definido apoio ao
Governador Tarso Genro, junto com a Abigail, Governador a reeleição, Abigail a Vice e também
o pré-candidato ao Senado, o nosso ex-Governador Olívio Dutra, o qual o PROS vai apoiar. E
também foi definido as pré-candidaturas a Deputado Estadual, Deputado Federal e como o
partido vai ser conduzido daqui para frente. E como vocês todos sabem, foi aprovado o meu
nome como pré-candidato a Deputado Federal e como o partido nasceu em 24 de setembro do
ano passado, vocês sabem que depende muito de estar filiado no prazo para poder concorrer.
Então foi definido pela nacional juntamente estava presente pela estadual, que eu teria que
arrumar uma mulher para concorrer também porque nós precisávamos botar uma mulher a
federal e uma a estadual. Então para poder coligar com este partido na qual nós vamos coligar,
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com o PTB, o PCdoB e demais partidos ali, são uns quantos partidos pequenos. E foi definido sim
como pré candidata a Deputado Estadual, a Sirlene Kaiper Duarte. Minha colega foi
coordenadora do Posto de Saúde do Bairro Empresa, foi coordenadora do CAPS, uma pessoa
que tem um grande trabalho. Trabalhou em Igrejinha quase dois anos. Então o PROS de Taquara
sairá com uma dobradinha, eu como pré a Federal e a Sirlene como pré a Estadual. Então dizer a
todos vocês que para mim é uma honra poder sair com uma dobradinha daqui, um partido novo
e trabalhar em cima aí para que a região possa ter um representante. Então a gente sabe que o
Estadual ficou bem mais fácil porque a coligação é com a Manuela, com o PCdoB, onde concorre
a Manuela a Estadual, a Emília Fernandes a Estadual. Então candidato a Estadual com daqui a
pouco 7, 8 mil votos vão entrar, porque a Manuela vai fazer uma carreira de votos, todo mundo
sabe. A Emília Fernandes também vai disparar na votação, as duas vão a Estadual. Então ficou
uma coligação muito boa e a gente está aí como soldado do partido. A partir da semana que
vem, dia 06 já começa esta correria, que provavelmente também nós vamos contar com um
colega desta Casa aqui que eu acho que vai concorrer a Estadual, está para ser definido. Então a
gente tem que ser soldado do partido nos momentos certos. E agradeço aí pela Sirlene ter
aceitado este convite e nós com certeza estaremos trabalhando aí pelo bem da região, pelo bem
de Taquara. E dizer a todos vocês que para mim é muito honroso quando faz a abertura aqui,
um projeto muito importante Vereador Arleu, de ter abertura aqui com um Pastor ou com um
Padre. Isto é muito importante esta palavra que o Pastor Marcelo trouxe hoje, foi muito
importante que é falar sobre a paz do Senhor. Que nós sempre estejamos em paz e que Deus
ilumine o coração de cada um. Um grande abraço a todos. VEREADOR ADALBERTO CARLOS
SOARES: Quero inicialmente cumprimentar o Senhor Presidente, os membros da Mesa, colegas
Vereadores, pessoas aqui presentes nesta noite de hoje, a imprensa e aos ouvintes da Rádio
Taquara. Quero inicialmente enviar votos de pesar aos familiares da Dona Ernestina do Amaral,
falecida no último dia 25 na localidade de Padilha. A Dona Ernestina sofreu um acidente
doméstico, quebrou o fêmur e foi hospitalizada aqui no nosso hospital. Depois foi transferida
depois de algumas semanas para o Hospital de Canoas, fez a cirurgia, voltou para casa, retornou
ao hospital e veio a falecer. Não quero aqui polemizar este caso, que não vem ao caso agora,
mas o nosso hospital neste caso de uma fratura tem que ser mais ágil. Nós não podemos admitir
que uma pessoa fique 3 ou 4 semanas deitada numa cama do hospital esperando dias e dias por
uma vaga para fazer uma cirurgia. E este problema vem acumulando e veio a falecer esta
pessoa. Então a gente pede providências ao pessoal do hospital, que quando acontecer um fato
desta natureza, que tenha mais rapidez, atender com mais rapidez, que é um caso sério que
aconteceu com esta senhora. A Dona Ernestina é aquela pessoa amiga, companheira, que não
fazia mal a ninguém, uma pessoa de bom coração e com certeza vai deixar muita saudade na
comunidade toda. Quero dizer também que na última sexta-feira o Partido Progressista realizou
sua Convenção na Assembleia Legislativa, confirmando a Senadora de todos os gaúchos como
candidata ao Governo do Estado e Cassiá Carpes, Deputado Estadual, como candidato a ViceGovernador. Quero dizer que a Ana Amélia, nossa Senadora, fez um excelente trabalho lá em
Brasília e esperamos que ela faça no Governo do Estado um excelente trabalho como fez no
Senado. Governar para as pessoas e não para o partido. Ana Amélia dizia no sábado que o nome
dela é Ana Amélia, mas pode chamar a partir de agora de esperança, que é a esperança de nós
termos para tocar este nosso Rio Grande para frente. Devido ao mau tempo das últimas
semanas, muita chuva, como comentou os nossos colegas Vereadores, as nossas estradas e ruas
estão deterioradas. Então esperamos que a Secretaria de Obras possa ser rápida e inteligente e
fazer um trabalho de mutirão para sanar as dificuldades que nós temos, principalmente no
nosso interior. E digo principalmente naquelas estradas que não foram atendidas nesta
Administração. Tem estrada em nosso interior que ainda não foram atendidas em quase dois
anos de Administração. Então esperamos que estas sejam as primeiras a ser atendidas. E quero
dizer também que eu venho fazendo cobranças desde o ano passado quanto a Rua Pedro Emílio
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Martins, do Bairro Tucanos, pois lá tinha uma canalização obstruída e foram tirados os canos
para recolocar de novo já faz mais de um ano. Fiz um requerimento, um Pedido de Informação e
para a minha surpresa a semana passada veio a resposta, o por quê ainda não fizeram. Aqui diz
assim: a pedido do nobre Vereador informo que existiu a necessidade de contratação de uma
empresa para que realizasse um estudo técnico de topografia, para definir tanto as dimensões
das canalizações como o seu nivelamento, uma vez que os canos ali que existiam estavam
totalmente obstruídos. É claro que estavam obstruídos, só que eu não vejo porque a
necessidade de contratação de uma empresa para fazer um estudo para fazer uma canalização
de 100 a 150 metros. Pergunto por que a Prefeitura tem engenheiro? Então este Pedido de
Informação, até quero perguntar ao Prefeito por que e quem respondeu isto aqui. Eu acho que é
inadmissível que se contrate uma empresa para se fazer um estudo técnico para fazer uma
canalização de 100 metros. Muito obrigado a todos e tenham todos uma boa semana.
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Gostaria inicialmente de saudar o Senhor
Presidente, os demais componentes da Mesa, meus colegas Vereadores, comunidade aqui
presente e imprensa. Presidente, a gente vive e qualquer administração vive de boas notícias. E
hoje passando aqui no hall da Câmara, ouvi do Secretário Paulo Möller a notícia de que nesta
semana ou nos próximos dias estará inaugurando as câmeras de vigilância. Isto todos os
Vereadores aqui falavam e pediam para que se providenciasse o mais rápido possível, porque a
questão de assaltos, enfim, de vandalismos cresceu bastante aqui na nossa cidade e então se faz
presente. Achei uma boa notícia. Até que enfim, que se vai inaugurar estas câmeras de
vigilância. Presidente, também tivemos aí um jantar de confraternização com a Câmara de
Esteio. Nós e alguns Vereadores daqui estiveram presentes e eu também me fiz presente e lá
pude conversar com o Prefeito Tito e a gente falava da questão de vagas em creches. E até a
semana passada fiz um comentário e acho que fui até no comentário quando eu falei em
puxadinho, reconheço que foi um comentário infeliz. Mas eu não poderia também de deixar de
falar aqui, porque de certa forma eu fui chamado ali de mentiroso pelo meu colega Vereador e
eu não me vejo como mentiroso. Quando a Administração atual assumiu, faltava em torno de
30% da creche da Mundo Novo. E ela está praticamente do mesmo jeito a quase dois anos de
mandato. Então quer dizer, não se avançou nada e hoje está se fazendo sim aumentos em
outras creches onde poderíamos ter terminado aquela e depois se pensado em novos
aumentos, porque aquela contemplaria várias coisas em termos de estrutura para as nossas
crianças. E não está sendo dado o devido valor ao término daquela creche. Diz o Vereador aqui
que eu estava faltando com a verdade. Não, não estava faltando com a verdade. Realmente
faltam 20%, em torno de 20 a 30%. E que por que não terminar aquela creche. Porque foi obra
do Governo anterior? Não, nós temos que dar valor aquilo que nós temos. Também foi me dito
Vereador, que o ex-Prefeito Délcio deixou dívidas. Qual o Prefeito, qual a Casa, qualquer setor
que investe e não deixa dívidas? Quando se estava em campanha não se falava em dívidas, se
falava que iria fazer melhor, por isto ganharam as eleições. Hoje nós não podemos chegar aqui e
dar uma desculpa que não vão fazer porque o Prefeito anterior deixou dívidas. Se foi numa
campanha dizendo que iria fazer melhor tem a obrigação de fazer melhor. Tem toda a obrigação
de fazer melhor senão não tem porque ter ganhado a eleição ou será que mentiu. Não fui eu
que menti daí. Eu não sou mentiroso. Porque na verdade quem disse que ia fazer melhor não
foi, por isto ganharam as eleições. Talvez por isto o PDT tenha perdido as eleições estando no
Governo, porque não fez as promessas que deveriam se fazer, mas agora tem que se fazer, não
pode ficar aqui dando desculpa para não fazer as coisas. Também foi falado aqui pelo Vereador
Balbino na questão de perseguição de funcionários. Eu até gostaria de fazer uma constatação
aqui. Tem uma servidora que mora lá na Padilha que está trabalhando hoje aqui no Parque do
Trabalhador. Será que esta funcionária é tão especial que ela veio trabalhar aqui em desvio de
função ou ela está ganhando melhor? Talvez ela esteja ganhando melhor porque realmente ela
foi uma boa funcionária lá. Ela lá era coordenadora do Posto. Hoje aqui ela está trabalhando no
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CRAS fora do seu trabalho que ela foi concursada. Acho que deveria se falar isto sim. Por que
não. Ela deve ser uma pessoa que tem uma capacidade muito acima do que ela foi contratada
para estar trabalhando a quilômetros de distância da casa, saindo de madrugada, talvez 3 ou 4
horas da manhã, para chegar 8 horas aqui, depois do centro, que cansei de encontrar ela a pé.
Nunca falei isto? Mas agora dizer que o Prefeito Délcio perseguia as pessoas. Se perseguia ele
fez errado e a gente não está aqui para tapar o sol com a peneira, mas as coisas que são erradas
a gente tem que corrigir sim. E se falava antes que tinha que se fazer melhor, tem que se fazer
melhor. Não adianta nós estar aqui dando desculpa. E espero que outras coisas e outras obras
sejam melhor pensadas porque se é bom e ficou de uma Administração anterior, tem que dar
continuidade, procurar melhorar. É isto que a comunidade espera de todos nós. Eu espero não
ter que falar mais aqui a respeito destes assuntos porque nós temos outras coisas melhores
para discutir, assuntos que é de interesse da comunidade, mas eu não podia deixar de falar
porque afinal de contas, quando se chama a gente de mentiroso alguma razão deve ter.
Desculpe pelo meu desabafo. Até a próxima semana e obrigado. Neste momento foi concedido
pelo Presidente da Câmara ao Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira o uso da palavra por ter
sido citado, que disse: Eu gostaria de não ter mais que falar sobre o Governo passado porque
quem gosta de defunto é quem tem casa funerária. Quanto ao Vereador que me citou e dizer
que não havia perseguição, havia complôs de perseguição a funcionários. Desrespeito total. Eu
também não concordo com isto, neste Governo e nem em Governo nenhum. Eu não vou falar
em mim que fui demitido injustamente da Prefeitura e ganhei na Justiça porque daí seria muito
pessoal, mas e os outros funcionários? Quanto à creche Vereador, a creche realmente o seu
Prefeito até com o seu auxílio era campeão de iniciar obras e não terminar nenhuma. Mas eu
acho que este assunto já devia ter esquecido e morto, deveria pensar no presente e no futuro e
também acho que devia concluir sim e conclua o mais rápido possível a creche do Loteamento
Campestre. Só que não se podia concluir aquela obra uma vez que ficou uma dívida e daí volto
a falar, ficou uma dívida junto aquela empreiteira e eles pararam os trabalhos e eles
recalcularam, Vereador, eles recalcularam e o Titinho está tentando acertar para concluir aquela
obra sim Senhor. Bom, como eu disse, obras inacabadas, quem é campeão disto é o seu
Governo e com o seu auxílio ainda. E eu espero que este assunto esteja morto e encerrado.
Vamos pensar no hoje e no amanhã, no futuro. É isto que o povo taquarense espera. VEREADOR
EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Boa noite Senhor Presidente, demais colegas Vereadores e
Vereadoras, imprensa presente na Casa, comunidade que nos acompanha aqui na Casa e a
comunidade que nos acompanha pela internet e pela Rádio Taquara. Estive hoje na cidade de
Porto Alegre, Senhor Presidente, mais uma vez fazendo aqueles protocolos das seis Moções de
Apelo que fizemos na última Sessão, para entidades como a EGR, Secretaria dos Prefeitos na
Casa Civil, Casa Civil ao Governador do Estado, a SEINFRA, Diretor Geral do DAER e Diretor de
Operações do DAER. E até a sexta-feira, Senhor Presidente, estarei e deverei de novo retornar à
Porto Alegre, fazendo novo protocolo lá. E nestes protocolos que a gente tem feito inclui
matérias da TCA, matérias do Jornal Panorama. Neste momento foi concedido um aparte para o
Vereador Nelson José Martins, que disse: Vereador Eduardo, sabe que eu passo todos os dias. A
Prefeitura de Gravataí foi para cima deles, eles fizeram ali naquela sinaleira. Tem que ir para
cima deles. Não sei como conseguiram. Alguém foi lá e conseguiu. Ainda não tiraram a sinaleira,
mas a obra está quase pronta. Eu acho que é correto, tem que ir para cima desta gente. Como é
que eles fizeram lá logo? Tem alguma coisa que está errado nisto. O Vereador Eduardo Carlos
Kohlrausch retomou o uso da palavra e disse: E eu vou dizer Vereador Nelson, para a minha
satisfação, eu peguei sem querer lá na SEINFRA, o Secretário João Victor Domingues. Ele estava
saindo e eu o encontrei e ele me perguntou: E aí Vereador, como ficou a entrevista do DAER na
Rádio Taquara? Eu disse: Olha Secretário, até agora não foi dada. E aí estava o assessor de
imprensa da SEINFRA do lado, que o DAER é subordinado à SEINFRA e o Secretário meio que
deu um xingão nele e disse: Desta maneira vocês estão me desautorizando, eu que tenho que
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dar esta entrevista. Eu gostei daquilo ali. Ele teve uma atitude forte. E eu vi aquilo ali que o
Senhor falou, realmente lá no Km 11 da ERS 020 estão resolvendo. E deste protocolo a gente
sempre tem colocado matéria do Jornal Panorama, matérias do site da TCA, Jornal Integração
uma vez ou outra onde é que se colocam ali os acidentes. E deu uma fatalidade na semana
passada que mais uma pessoa morreu ali na ERS 115. Então eu agradeço a todos que estão
assinando estas moções. Hoje temos diversos projetos aqui na Casa de auxílios a pequenas
empresas e isto mostra como o Prefeito Tito e o Secretário Lamperti estão preocupados com a
geração de emprego e renda. Estão buscando suprir e estão suprindo de fato a lacuna que os
Calçados Beira Rio deixaram aqui na cidade de Taquara. E estão fazendo isto, o Prefeito Titinho
e o Secretário Lamperti estão buscando alternativas e por isto que toda a semana nós temos a
oportunidade aqui de votar projetos de auxílio a empresas aqui na cidade de Taquara, para que
a comunidade de Taquara não fique sem empregos. Nós temos a cerca de uma semana um novo
Secretário de Obras do Município, o Secretário Newton, carinhosamente conhecido como Nenê
e é uma grande pessoa, um grande sujeito, só que como outros colegas falaram anteriormente
o Secretário deu azar. Justamente virou Secretário no momento em que as chuvas não param,
tem este fenômeno do El Niño e a previsão para parar a chuva não é tão cedo também. Então
diante disto a gente pede a comunidade taquarense paciência, porque com certeza logo após
este período de chuvas o Secretário Newton e sua equipe vão consertar as nossas estradas. Nos
próximos dias, conforme já falei nas últimas duas Sessões, estará nas ruas a campanha de
parceria entre o Rotary, o Executivo Municipal e o Corpo de Bombeiros, para que possamos
construir novamente o Corpo de Bombeiros ali na Rua Tristão Monteiro, perto das arenas que
tem ali de futebol, aonde era já na verdade uma vez ali. E isto é muito bom porque temos que
ajudar nesta campanha, porque segundo informações que nos foram passadas pelo Sargento
Dias, ano passado foram 68 casas que queimaram aqui na cidade de Taquara nos incêndios,
pessoas, 68 famílias que perderam suas casas. E este ano em seis meses 30 casas. Então foram
98 casas queimadas pelo sinistro no período de um ano e meio e temos que dar as mãos e
tentar ajudar ao Executivo, ao Rotary e ao Corpo de Bombeiros para trazer aqui os bombeiros
para mais perto da nossa comunidade. Dia 27 de julho e 03 de agosto estará sendo realizado no
campo do Olaria no Bairro Empresa, no Loteamento Olaria, o Torneio do Lápis. Neste Torneio do
Lápis, 506 crianças vão ganhar um kit de material escolar, onde é que foi autorizado através de
um convênio com o Governo do Estado. E neste kit de material escolar terá dois cadernos, lápis
de cor, canetinha, borracha, cola Tenaz, tesourinha, apontador, régua, uma camiseta para cada
criança. E a sistemática deste evento será para crianças de 7 a 12 anos, meninos e meninas e ao
invés da criança ganhar uma medalha ela vai ganhar um kit de material escolar, para que nas
férias ela voltar com material escolar novo. Desejo ao nosso colega Telmo, Senhor Presidente,
que se machucou, a gente deseja que ele se recupere. Ele andou fazendo uma situação ali... O
Telmo a gente sabe que é um Vereador forte, mas ele não é o Hércules. Eu liguei para ele hoje e
disse: o que tu queres inventar, tu não é o Hércules, tu é forte, mas não é tanto, vamos com
calma. Queria levantar um carro e se deu mal. Então boas melhoras ao nosso colega, o nosso
irmão, Vereador Telmo. Eu agradeço ao Senhor por estar representando aqui a nossa
comunidade mais uma vez e fiquem todos com a paz de Jesus. VEREADOR GUIDO MARIO
PRASS FILHO: Quero inicialmente saudar o nosso Presidente, demais Vereadores e Vereadoras,
as pessoas presentes no Plenário e as que nos ouvem pelos meios de comunicação. Senhor
Presidente, quero convidar os colegas que fazem parte da Comissão Parlamentar Antidrogas,
para nos reunirmos neste dia 2 para ouvir a Senhora Patrícia Fauth que é responsável dos
Conselhos Municipais do nosso Município. E a gente sabe que a droga se alastra, não só aqui no
Município de Taquara, mas em todos os Municípios, em todos os lugares e é preciso que a gente
busque recursos a nível federal. E para buscar estes recursos precisa ter a aprovação de um
Conselho, um Conselho bem atuante. Então convido os colegas para no dia 2, às 14 horas, a
gente esteja aqui para ouvir ela e que a gente possa de uma vez por todas resolver esta situação
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e fazer encaminhamentos necessários nesta área. Também fiz um requerimento à Mesa
pedindo para que pudéssemos reunir o Secretário de Obras, Secretário de Segurança, Secretário
de Desenvolvimento Social, Defesa Civil, Bombeiros, Brigada Militar, Polícia Ambiental, Polícia
Rodoviária e RGE - Rio Grande Energia, para que possamos tratar em relação do que se avizinha
a nós, que é o El Niño com uma projeção de muita chuva agora no mês de agosto. Nem chegou
ainda bem o mês de agosto, é o mês de junho e nós já temos águas, enchentes assolando
grande parte do nosso Estado e do nosso Estado vizinho, Santa Catarina e a gente não sabe o
que vem pela frente. Então a ideia é reunir todos estes para que a gente possa debater. Nós
temos dois problemas muito sérios no Bairro Empresa. Por exemplo, alaga o Bairro Olaria e
alaga a parte baixa, a Rua Lima e as outras e fica tudo energizado. Por isto a intenção de trazer a
RGE, para que no momento que alague só seja desligada a energia daquelas casas. Não precisa o
bairro inteiro ficar sem energia elétrica, facilitando então furto e tantas outras coisas, que
estando tudo escuro facilita. E se o resto do bairro tiver com energia vai trazer segurança para
aqueles que estão com as suas casas alagadas. Mas torcemos que nada disto venha a acontecer,
mas nós temos que reunir e prevenir e que a Defesa Civil possa estar preparada se algo vir a
acontecer neste sentido. Também problemas das estradas do interior são muito sérios. Já andei
por várias, é muito complicado e a gente também fez um requerimento da estrada da Santa
Cruz, ali no matadouro que sai na Escola Luis Böes, precisa ser feito o patrolamento. Estou
encaminhando Projeto de Lei para votação hoje que institui como o dia 20 de julho o Dia do
Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, incluindo no
Calendário Municipal de Taquara. O PROERD é uma iniciativa da Polícia Militar de prevenção
para crianças no ensino fundamental e médio e para os pais que também recebem a orientação.
O PROERD é baseado num programa americano. Os objetivos principais do PROERD são os de
cidadania, prevenir ou reduzir o uso de drogas e a violência em crianças e adolescentes. O
programa oferece estratégias preventivas para reforçar o fator de proteção, em especial
referente as famílias, as escolas e a comunidade. E também favorece no desenvolvimento a
resistência em jovens que poderiam correr o risco de se envolver com drogas e problemas de
comportamento. O PROERD pode ser incorporado de forma interdisciplinar no currículo escolar.
Tem atividades com os pais e treinamento com os policiais. O processo inicia com uma rigorosa
seleção com os policiais, pois desta iniciativa dependerá o sucesso do programa. Então está de
parabéns toda a equipe do PROERD de Taquara. Foram eles que sugeriram a data do dia 20, pois
esta data também é a data do Dia da Amizade. Então está de parabéns o PROERD e espero a
colaboração de todos os companheiros para que a gente aprove este projeto e possa entregar a
quem de fato faz este trabalho maravilhoso no Município de Taquara. Muito obrigado Senhor
Presidente por ter permitido que eu passasse uns instantes. VEREADOR LAURI FILLMANN: Boa
noite Presidente, boa noite aos colegas Vereadores, a imprensa. Uma boa noite especial
também a soldado Maicá, sempre tão prestativa nas questões tão importantes como a
segurança e demais colegas aqui da Brigada de Taquara. Também uma saudação especial ao
Laurício e o filho Eduardo, que estão na iminência de nos próximos dias representarem Taquara
num evento em São Paulo, em Americana de bicicross. Nossa saudação a vocês e desejamos boa
sorte na viagem e no evento. Assim como já fez um colega que me antecedeu, também quero
deixar os meus votos de pesar aos familiares de Ernestina Morais do Amaral, família que há
muitos anos reside em Padilha, amigos, em especial ao filho Mauro que tanto tempo faz parte
do nosso trabalho de música, integrante do nosso grupo musical. Também em nome dos colegas
dele de música, nossos pesares. E bem citado anteriormente se não me falha a memória pelo
Vereador Soares, é lastimável que uma pessoa com 88 anos tenha que ficar a mercê de filas,
esperando por uma cirurgia. Três semanas no hospital uma pessoa de 88 anos é o fim e foi o
que aconteceu. Eu também neste momento quero fazer uma menção agora falando de coisas
mais amenas, festivas eu diria, uma homenagem ao Matana, famoso Matana das carreteadas de
Taquara e região. Famoso no sentido, como diz os colegas de carreteada, que sempre reúne a
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turma. E não foi diferente nesta sexta-feira, quando juntamente com os amigos, fomos fazer
uma surpresa ao Jairo, que também é do grupo, o Jairo do Moquém. O Vereador Nelson se fazia
presente lá também, uma homenagem muito bonita. Mas isto mostra mais uma vez a
importância que tem a liderança deste trabalho e que seguidamente este pessoal está reunido
para buscar motivação enfim para todos os momentos das suas localidades. Parabéns ao Jairo
especialmente pelo seu aniversário também. O Lar Padilha eu já falava aqui semana passada, se
não me falha a memória, estará promovendo um evento importante no sentido de buscar
angariar fundos para a manutenção daquele trabalho tão importante ao nosso Município e
região. O Lar Padilha que tem buscado auxílio como estas entidades junto ao Poder Público, mas
que também busca e faz a sua parte com eventos promocionais, pois sabemos que este tipo de
atividade demanda muitos recursos. E hoje no nosso Município é uma das mais se não a mais
importante casa desta natureza. Então sexta próxima agora colegas e comunidade, na
Sociedade 14 de Outubro de Padilha este evento para angariar fundos para o Lar Padilha.
Aqueles que possam ir até lá, em nome daquela casa serão muito bem vindos. Senhor
Presidente, agradeço por esta oportunidade e que possamos ter uma semana com grandes
realizações pelo nosso Município. Obrigado. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA:
Senhor Presidente, membros da Mesa, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, a imprensa
aqui presente e a todas as pessoas que nos assistem. Senhor Presidente, fazendo parte do
Governo tenho que reconhecer que há falhas, como houve em outros e haverá nos próximos
que chegarem ao poder. Devo reconhecer que não impõem por falta de vontade, mas pela falta
de algumas máquinas que deveriam ter manutenção e tardiamente ficaram prontas para
enfrentarmos as nossas ruas e estradas, sendo que este trabalho de prevenção deve ser feito
sempre no início do ano, fazendo com que a base das ruas e das estradas sejam feitas para
podermos enfrentar o inverno. Algumas máquinas só agora ficaram prontas e devido a este
tempo chuvoso, colocar patrolas nas estradas, colocar saibro seria um atestado de incapacidade
para não dizer burrice. Estamos aguardando, estamos nos preparando para que logo que seja
possível, possamos amenizar este transtorno que se agrava o ano no nosso Município. Senhor
Presidente, também gostaria de tornar público que foi feito hoje o repasse para o CONSEPRO
para que seja feito o pagamento de auxílio aos policiais de Taquara, via CONSEPRO. Está
depositado e certamente esta semana eles receberão este auxílio. Devo também tornar público
que tenho visto, embora o Major Zanini nos deixe saudade, mas deixou policiais com capacidade
e de amor ao nosso Município, prestando o seu trabalho com bastante dedicação. E tenho visto
no sábado e domingo no Bairro Medianeira, viatura estacionada em locais estratégicos e
policiais caminhando e abordando pessoas, inclusive um filho meu foi abordado, revistado,
identificado e que assim seja, que seja feito a todos. Isto só nos dá segurança. Eu sei que o
efetivo é diminuto, mas eles fazem o máximo que podem. Gostaria de ver diariamente,
diuturnamente o policiamento ostensivo nas ruas e isto com certeza nos daria tranquilidade.
Agradeço então em nome de todos os taquarenses aos policiais que nos dão esta segurança.
Senhor Presidente, eu gostaria de fazer e encaminhar um requerimento verbal através da Casa,
para que viesse a esta Casa os Senhores Ademar, Diretor do Hospital Bom Jesus; o Doutor Paulo
Morassutti, representando a Clínica Oncoprev e o Senhor Levi, Presidente do Conselho
Municipal de Saúde, para que os mesmos possam prestar esclarecimentos a nós e a toda a
comunidade, uma vez que no ano que passou aprovamos nesta Casa por unanimidade, o direito
do uso da Oncoprev no prédio construído em uma área do Município. E de maneira bastante
ansiosa estamos querendo saber deles diretamente, em que situação se encontra as tratativas
junto aos Poderes Municipais e Federais, pois assim era e é ainda o objetivo da Oncoprev poder
atender pelo SUS, pessoas que tem câncer. Eu como funcionário da Prefeitura faço este trabalho
quase que diariamente nos meus plantões, levando pessoas com câncer a Porto Alegre. Eu e os
meus colegas, são mais de 15 pessoas hoje. Isto dá um desgaste muito grande nestas pessoas,
pois depois do tratamento vem de lá muito debilitados, embora se procure os motoristas todos
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dar um certo conforto. Mas se o atendimento fosse prestado aqui na nossa cidade, com certeza
seria mais respeitoso. E com certeza todos os 15 Vereadores estão ansiosos para saber
diretamente em que pé está esta situação. E quero também dizer aos Senhores Vereadores, que
tenham a sua preocupação válida e não é a toa que estão hoje representando a nossa
comunidade, foram bem escolhidos. No sábado que passou, não neste, mas no outro sábado, eu
fiz duas viagens a Parobé, levando dois jovens acidentados de moto, levando na ambulância
para que lá fosse feito um raio-x, pois o nosso não está funcionando. O nosso raio-x é para
pequenas coisas, como um pulso. Já um tórax, cabeça, não atinge. E isto já se faz há mais de 30
dias. Também isto, Senhor Presidente, neste requerimento verbal, que aí então o Diretor
pudesse também nos prestar alguns esclarecimentos, em que situação está o hospital e de que
maneira está atendendo. Muito obrigado e desculpe eu ter me estendido. VEREADOR MOISÉS
CÂNDIDO RANGEL: Concedeu um aparte para o Vereador Guido Mario Prass Filho que disse: Eu
só queria aproveitar o espaço que o Moisés está cedendo, já que o Vereador Balbino também
fez o pedido verbal. Nós queremos dizer que amanhã nós temos uma reunião com o Doutor
Rogério Pires, Diretor dos Hospitais do SUS do Mãe de Deus. Ele responde e estará vindo aqui
nesta Casa e fica convidado todos os Vereadores para estar aqui de manhã, tendo interesse, às
10h30min. Fica o convite que a Comissão se reuniu e seria importante para a gente poder
conversar. E aí nós estaremos também às 18 horas na reunião que tem do Conselho de Saúde, lá
junto ao hospital. O Vereador Balbino também está convidado para participar junto. Obrigado.
Neste momento o Vereador Moisés Cândido Rangel iniciou o seu pronunciamento. Quero
saudar o Senhor Presidente, demais colegas Vereadores e a comunidade que se faz presente
hoje na Casa, a imprensa. Uma saudação especial a minha esposa, que se faz presente hoje aqui
na noite de hoje também. Em virtude das chuvas que tem assolado o nosso Estado, a gente sabe
que o problema não vem de hoje, mas a chuva tem agravado bastante os problemas das nossas
estradas. Mas eu volto aqui a problemas antigos, a problemas velhos, que a gente tem batido,
pedido, a Administração promete que vai mas não vai. A estrada de Três Irmãos e Batingueira,
eu estou o mandato inteiro, um ano e oito meses falando da estrada de Batingueira. A
comunidade já esteve no Gabinete, conversou com o Secretário, a imprensa já foi lá, eles já
disseram que iam fazer. Até agora é só promessa, só conversa fiada, ninguém faz nada, está lá a
comunidade. Agora a desculpa é que choveu esta semana, mas está um ano e oito meses e
ainda não fizeram. Agora o problema da chuva. E esta semana estaremos reunidos com a
comunidade para ver o que vamos fazer, se vamos fazer um protesto, se vamos para frente da
Prefeitura, se teremos que ir ao Ministério Público ou chamar a televisão. Alguém vai ter que
consertar, alguma solução tem que ter, porque a Administração Municipal não existe,
simplesmente não existe. Também trago aqui novamente a ponte lá na Linha São João. O
Vereador Guido esteve lá também olhando. É uma ponte a qual o Vereador Beto Lemos esteve
comigo lá também. Fizeram um serviço que não era o adequado, talvez havia uma necessidade
de consertar o quanto antes, mas com um serviço precário, que a chuva que deu já caiu tudo lá,
está tudo no chão de novo. A última vez demoraram quase seis meses para fazer, agora já faz
vinte dias que caiu, está lá interditada novamente e não se sabe quando vai fazer. Há o
problema das chuvas novamente, mas eu espero que quando melhorar a chuva eles vão lá e
façam, embora lá deva ser feito uma ponte. Espero que a Administração Municipal tenha
encaminhado um projeto. Recursos a gente sabe que não tem, mas em Brasília tem. De certo
enviaram um projeto buscando recursos para fazer ponte. Pelo menos isto poderiam ter feito.
Também estou enviando dois Pedidos de Informação, embora os Pedidos de Informação estão
vindo à Casa e Vereador Nelson, as respostas dos Pedidos de Informação são uma piada. Uma
piada. Eu vou falar disto na semana que vem, porque eu não tenho tempo esta semana, mas é
uma piada. Uma piada atrás da outra, que é o que o Tito sabe fazer. O Prefeito sabe contar
piada. Estou enviando Pedido de Informação para que o Prefeito informe aonde foram os
tablets. Foram entregues uns tablets no início da Administração Tito, onde na verdade não
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foram entregues, foram feitos fotos. Chamaram as Diretoras da Escola Menino Jesus de Morro
Alto e a Escola de Açoita Cavalo. Chamaram as Diretoras, fizeram a foto com a entrega, mas os
tablets não foram entregues ainda. Eu quero saber onde é que estão os tablets? Onde é que
foram? Se estão guardados porque não estão com estas crianças para que elas possam usar.
Estou mandando o Pedido de Informação e espero que o Prefeito Tito envie a informação
correta. Também para encerrar, eu quero trazer aqui uma denúncia. Está aqui um pai que
trouxe uma denúncia de um aluno chamado João Gabriel, lá da localidade de Entrepelado, que
está desde o início do ano lutando para conseguir transporte escolar e ainda não conseguiu. O
Vereador Adalberto está dizendo que não é o único. Desde o início do ano está sem transporte
escolar. E aí eu vou dizer, mas onde ele foi? Ele foi com todo o mundo. Ele falou com o
Secretário de Transportes, ele falou com o Secretário da Educação, ele falou com o Senhor
Prefeito Municipal, que disse: Não, até tal dia vai estar resolvido. E até hoje eles estão pagando
passagem da Citral para o aluno poder estudar, porque a Administração Municipal não foi capaz
ainda de resolver o transporte escolar de uma criança. Esta é a nossa Administração. Aí eu tenho
que concordar com o Senhor, Vereador Régis, quando o Senhor diz nesta Tribuna que é a pior
Administração dos últimos vinte anos. O Senhor tem razão. Muito obrigado Senhor Presidente.
VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Senhores e Senhoras Vereadores. Eu fiz um
requerimento e quero destacar inicialmente um requerimento para que seja feito um abrigo
para os ônibus ali na Fazenda Fialho, parada 117, na frente do Armazém do Meno. Importante
esta parada para as pessoas que estão esperando o ônibus no tempo. Eu quero registrar aqui
com muita satisfação a presença de Pastores que estiveram hoje na Igreja, especialmente o
Missionário Ledir Padilha, que vem do estado do Paraná e está aqui conosco e dizer que eu
conheço ele pessoalmente. É uma alegria ele estar aqui, uma pessoa que tem uma clarividência
muito grande e estando aqui conosco a energia aumenta bastante aqui neste local. Muito
obrigado Pastor que traz aqui para Taquara realmente coisas boas que vem lá de cima do
Espírito Santo para nós. Dizer que é muito bom durante este período todo que nós estamos aqui
neste semestre aqui na Câmara como Presidente, ter a palavra de Pastores que antecedem
sempre aqui as nossas Sessões. Isto só tem trazido para nós uma energia muito forte aqui para a
Câmara de Vereadores, que estão aqui pregando o amor, a paz, a fraternidade e o carinho. Aliás,
isto é que nós temos carência hoje no mundo inteiro, principalmente do amor. Jesus disse bem
claro: Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Se as pessoas praticassem um pouquinho isto
aí, talvez não tivesse a criminalidade tão grande, as famílias não estivessem se matando, pais
não matassem filhos. Se as famílias entendessem um pouquinho de se amarem um pouco mais,
de ter um pouco mais de carinho, um pouco mais de respeito uns pelos outros, se não houvesse
tanta vingança, tanta vontade de passar os outros para trás. Isto é uma tristeza que nós vemos
no dia a dia. Então é importante nós aqui na Câmara de Vereadores, pelo menos enquanto eu
for o Presidente, estou Presidente, nós vamos tratar todo mundo com muita paz, muito carinho,
muito amor, muita fraternidade, muita igualdade aqui na Câmara de Vereadores. Em seis meses,
graças a Deus, isto tem dado resultado. A harmonia na Casa sempre foi das melhores, é muito
grande sempre. Algumas divergências de ideias são normal, comum e deve haver, mas jamais
com aquele espírito de destruição, aquele espírito de competição, aquele espírito de passar um
para trás isto é muito feio. Podemos divergir, mas no mundo das ideias. Por isto que eu fico
muito satisfeito por estar aqui neste período como Presidente. Se eu consegui em seis meses
alavancar aqui um pouco mais desta palavra chamada amor entre as pessoas, a fraternidade,
um abraço de um com o outro, isto já tenho certeza que valeu a pena estar estes seis meses
aqui, de certa forma me sacrificando pela comunidade, já que eu fico 8, 10 horas e até 12 horas.
Hoje eu cheguei aqui 8 horas da manhã e fico aqui até umas 9. Então eu fico 12, 13 horas aqui
na Câmara de Vereadores para dar o melhor de mim para a comunidade de Taquara. Faço isto e
não precisaria estar fazendo, mas faço porque eu acho que a comunidade merece que nós
estejamos aqui sempre com a colaboração de todos os servidores da Casa que me ajudam muito
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aqui neste trabalho que nós fizemos frente ao Poder Legislativo desta cidade. Nós temos hoje,
quero chamar a atenção dos Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras, dois Projetos de Lei
serão votadas também em Sessão Extraordinária, haja visto que são dois projetos que chegaram
à Casa com vencimentos já para o final de semana e vamos estar aqui atendendo dois
importantes projetos. Um é o que autoriza o Poder Executivo a repassar dinheiro, R$ 3.000,00
(três mil reais) para a Casa do Rock do Vale do Paranhana. Isto é importante entenderem quão
importante é se passar verba para a cultura deste Município. Infelizmente os Prefeitos passam e
não ligam para a cultura do Município. Nós temos entender que se funcionar a cultura do
Município nós vamos ter incentivo para a música, para teatro, incentivo para uma série de
coisas boas no Município que vai tirar principalmente os jovens das drogas da nossa cidade.
Importante este incentivo à cultura. Por isto hoje este projeto que vai ser repassado então para
a Casa do Rock aqui de Taquara. É de suma importância a votação, por isto estão botando em
duas votações hoje para que seja implementado até o final de semana. Assim como também o
Projeto de Lei da Associação dos Moradores da Padilha, que vai reverter para estes atletas do
Campeonato Brasileiro de Ciclismo que ocorrerá agora dia 5 e 6 de julho. Também estaremos
votando em duas votações para atender o interesse também da comunidade do esporte tão
importante aqui para este Município. Então só para terminar então eu quero dizer o seguinte.
Eu estava ouvindo agora falarem sobre estradas, sobre arrumar estradas sob problemas. Eu
quero dizer o seguinte. Eu não tenho procuração nenhuma para defender o Prefeito Municipal
de Taquara e nem do Executivo. Se tiver que criticar eu também critico de forma construtiva.
Isto não há problema. Mas quero dizer o seguinte. Cuidado com as injustiças. Cuidado, muito
cuidado com as injustiças que são feitas aqui neste Município. É muito fácil nós falarmos hoje
em estradas ruins. Nós temos aí já uns 15 dias de chuva incessantes. Não há milagre que possa
acontecer que se faça o patrolamento das estradas onde nós temos mais de 600 estradas,
quilômetros de estrada no Município de Taquara. Mais de 600 km de estradas aqui. O Vereador
Lauri Fillmann sabe muito bem, que já foi Secretário e já participou de Administrações. É muito
triste nós vermos a chuva que está acontecendo destruindo as estradas e não se ter como se
fazer nada neste momento porque patrolar e não botar saibro não adianta nada e é pior. E
patrolar e botar saibro não têm como porque nós temos com uma série de problemas em
saibreiras por aí afora, que não temos condições inclusive de colocar saibro. Vocês imaginem o
que é ensaibrar 600 quilômetros de estradas e logo ali na frente a chuvarada de novo destruir.
Então por favor, vamos parar um pouquinho com esta maneira de tratar de repente o Poder
Executivo que não consegue neste momento fazer tudo. Agora compreendo depois, passado um
período de chuva, passou mais uma longa temporada e ele não vem o trabalho, não aparece o
trabalho, eu até aceito que possa haver estas críticas. Eu acho que por enquanto temos que
segurar um pouquinho porque enquanto este tempo estiver desta maneira, chovendo
incessantemente, enchentes inclusive grandes, não há como se fazer nada nas estradas e temos
que ter um pouquinho de compreensão, porque não há milagre que resolva este problema.
Agradeço a todos pela atenção. Tenham todos uma boa semana e fiquem com Deus. Após o
Grande Expediente manifestaram-se em Questão de Ordem os Vereadores Nelson Martins,
Guido Mario, Adalberto Lemos, Régis de Souza e Adalberto Soares. 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 120/2014 de autoria do
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO - Institui na Cidade de Taquara/RS, o dia 20 de julho
como o Dia do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) e inclui no
Calendário Municipal de Eventos. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável
ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores
presentes, estando ausente o Vereador Telmo Vieira. Os Projetos a seguir foram votados em
bloco a pedido do Vereador Adalberto Soares com a concordância dos demais Vereadores,
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tendo em vista que os mesmos tratam de matéria semelhante. PROJETO DE LEI Nº 121/2014
(Executivo Nº 090) Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro para a empresa
CLARI TEREZINHA DO AMARAL – ME – CNPJ nº 13.362.895.0001-56, e, dá outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 122/2014 (Executivo Nº 096) Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio
financeiro para a empresa J.L.MACIEL CALÇADOS LTDA – ME, CNPJ nº 11.089.386.0001-76, e, dá
outras providências. PROJETO DE LEI Nº 123/2014 (Executivo Nº 097) Autoriza o Poder
Executivo a conceder auxílio financeiro para a empresa VANDERLEI FERREIRA ALVES – ME, CNPJ
Nº 15.053.489/0001-37. PROJETO DE LEI Nº 124/2014 (Executivo Nº 098) Autoriza o Poder
Executivo a conceder auxílio financeiro para a empresa DIEGO BARCELLOS DA SILVA – ME, CNPJ
nº 17.766.602/0001-57. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e
Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis aos referidos Projetos na forma original e os
mesmos foram APROVADOS por unanimidade dos Vereadores presentes, estando ausente o
Vereador Telmo Vieira. Manifestou-se o Vereador Guido Mario. 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 presentes, ausente
Vereador Telmo Vieira. Moções de Apelo: Nº 027 a 032/2014. Requerimentos: Nº 193 e
194/2014. Pedidos de Informações: Nº 063 a 067/2014. Indicações: Nº 406 a 422/2014. Ata: Nº
3.993, 3.994 e Ata da Audiência Pública referente à criação da UNIVALES. Requerimentos
Verbais: VEREADOR NELSON MARTINS: 1º - Reitera o Pedido de Informação nº 050, de 12 de
maio de 2014, tendo em vista que a resposta encaminhada pelo Executivo, através do Ofício nº
366, de 27 de junho de 2014 não respondeu todos os questionamentos. Nesse sentido solicito
informações no prazo regimental sobre quais são os Diretores nomeados para atuarem nas
Secretarias: de Meio Ambiente, de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Pecuária e de
Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana, desde 1º de janeiro de 2013 até a presente data, com
valores correspondentes ao cargo. Segue em anexo cópia do Requerimento e do Ofício do
Executivo. VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: 2º - Que o Executivo Municipal gestione junto a
Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito para que faça uma inspeção nas ruas do Bairro
Santa Teresinha e proceda na colocação de placas de “PARE”, pois muitos cruzamentos estão
sem a devida sinalização, o que vem gerando acidentes até então sem grandes proporções. Esta
indicação tem por finalidade, atender aos moradores do citado Bairro, que procederam à
solicitação para evitar acidentes mais graves. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: 3º
- Solicito que a Mesa Diretora convide para vir a esta Casa o Diretor do Hospital Bom Jesus,
senhor Ademar Soares, o representante da Clínica ONCOPREV, senhor Paulo Morassutti e o
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, senhor Levi Batista, para prestar esclarecimentos
sobre a real situação do atendimento pelo SUS, junto a ONCOPREV. A comunidade aguarda
ansiosa por estas informações. Nada mais havendo a tratar, às 20h30min o Presidente encerrou
a presente Sessão Ordinária, Convocando os senhores Vereadores para uma Sessão
Extraordinária Autoconvocada para logo após, para apreciação e votação dos Projetos nº 125 e
132/2014, que tratam de repasse de auxílio financeiro a Associação Cultural Casa do Rock do
Vale do Paranhana e Associação dos Moradores de Padilha. 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, 30 de junho de 2014...............Silvana Lopes e Fernando Bittencourt.
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