ATA Nº 3.984
Aos 06 dias do mês de maio do ano de 2014, às 18h, no Plenário da Câmara de Vereadores de
Taquara/RS, realizou-se a 14ª Sessão Plenária Ordinária deste Legislativo, sob a Presidência
do Vereador Arleu Machado de Oliveira (PP), o qual contou com a presença dos seguintes
Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Anildo Ribeiro
Araújo (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Guido Mario Prass Filho (PP), Lauri Fillmann
(PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC), Nelson José
Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei
Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida
(PROS). Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador Arleu Machado de Oliveira a
Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão, desejando
boas vindas a todos os presentes e informando que as Sessões Ordinárias da Câmara de
Vereadores de Taquara ocorrem nas segundas-feiras, a partir das 18h e hoje
excepcionalmente está ocorrendo em terça-feira, tendo em vista a realização da Assembleia
Regional da Participação Cidadã, no dia de ontem, 05/05, na FACCAT, onde os Vereadores
desta Casa participaram na condição de Delegados natos deste processo. A partir deste
instante o Presidente Arleu deu início aos trabalhos da noite saudando todas as pessoas
presentes, momento em que convidou o Irmão Jorge da Silva, do Centro Espírita Irmã Dalva
de nossa cidade para deixar uma mensagem de abertura dos trabalhos desta Sessão. Logo
após o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa procedesse na leitura das matérias que
deram entrada nesta Casa até o presente momento, bem como na Publicidade dos Projetos
de Leis que chegaram a este Legislativo. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº
251/2014, encaminha Relatório de Monitoramento da Gestão em Saúde, referente ao 3º
Quadrimestre de 2013, bem como solicita agendamento de Audiência Pública para
apresentação do mesmo. OFÍCIO Nº 252/2014, encaminha Lei Municipal nº 5.472,
sancionada em 16 de abril de 2014. OFÍCIO Nº 261/2014, encaminha Leis Municipais nº 5.479
a 5.482, sancionadas em 29 de abril de 2014. Ofício do Vereador Guido Mario Prass Filho, ao
Presidente desta Casa Legislativa: Solicita retirada definitiva de pauta do Projeto de Lei nº
088/2014, que autoriza a criação de uma Casa de Passagem para mulheres no âmbito do
Município de Taquara/RS, que será encaminhado ao Executivo em forma de Indicação. Ofício
D.L. nº 795, de 25 de novembro de 2013: Presidente Nelson Martins encaminhou cópia ao
Ministério da Saúde da Moção de Apelo nº 038, de 25 de novembro de 2013, de autoria da
Bancada do PMDB e do PP desta Casa, com apoio dos demais Vereadores, que trata da
instalação de uma UTI Neonatal na região do Vale do Paranhana, mais precisamente na
cidade de Taquara/RS. Sobre o referido Ofício o Ministério da Saúde encaminhou a esta Casa
resposta e Parecer Técnico sob o nº 320/2014. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS:
RESOLUÇÃO Nº 005, de 06 de maio de 2014 de Autoria da MESA DIRETORA - Autoriza a
cedência do Plenarinho Ary Nestor Jaeger, nas dependências deste Poder Legislativo, para
uso do Tribunal de Mediação e Arbitragem do Estado do Rio Grande do Sul – TMA/RS.
PROJETO DE LEI Nº 091, de 05 de maio de 2014 (Executivo Nº 072) Autoriza o Poder
executivo a repassar ao SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TAQUARA, a
importância de até R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para auxiliar na Edição da 6ª
Cavalgada de Prendas do Paranhana, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 092, de 30
de abril de 2014 (Executivo Nº 070) Prorroga o prazo de contratação temporária prevista na
Lei Municipal nº 5.33, de 16 de outubro de 2013, que autoriza contratar servidor para o cargo
de Biblioteconomista, e dá outras providências. REQUERIMENTOS: Nº 134/2014 VEREADOR
VALDECIR DE ALMEIDA: Valdecir Vargas de Almeida, Vereador da Bancada do PROS, de
acordo com o Parágrafo Único do Artigo 30 da Lei Orgânica Municipal e o Artigo 28 do
Regimento Interno desta Casa, solicita autorização do Plenário para viagem à Brasília nos dias
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13 a 15 de maio de 2014, conforme Requerimento Protocolado nesta Casa sob Nº 1710, em
anexo. Nº 135, 137, 138 e 139/2014 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH, com apoio dos
Vereadores a serem encaminhados as seguintes autoridades: Diretor Geral do DAER - Senhor
Carlos Eduardo de Campos Vieira; Secretário Estadual de Infraestrutura e Logística - senhor
João Victor Domingues; Secretário do Gabinete dos Prefeitos e Relações Federativas, senhor
Jorge Branco e Governador do estado do Rio Grande do Sul - Senhor Tarso Genro. Ao
cumprimentá-los, cordialmente, venho por meio deste, conforme tem sido feito em outros
momentos, o apoio na realização das demandas abaixo relacionadas, visando amenizar os
problemas nas rodovias que cortam o nosso Município (ERS 020, 115 e 239). Lombadas
Eletrônicas, Pardais e Passarelas na ERS 115 - Km 02; Lombadas Eletrônicas, Pardais
e Passarelas na ERS 239 - Km 51 (próximo ao Supermercado Nacional); Lombadas Eletrônicas,
Pardais e Passarelas na ERS 020 entre os Km 46 e 47; Lombadas Eletrônicas, Pardais
e Passarelas na ERS 239 entre os Km 52 e 53 (próximo à entrada do Bairro Empresa e do
Bairro Ideal); Conserto imediato da Ponte sobre o Rio dos Sinos, na ERS 020 km 44, pois a
atual situação está causando diversos assaltos, contribuindo com a Insegurança da
Comunidade Taquarense; Disponibilidade de reforço na segurança da Ponte sobre o Rio dos
Sinos, na ERS 020, enquanto a mesma estiver sendo consertada; Acesso direto da Pista
Central da ERS 020 (Avenida Sebastião Amoretti) Km 49 ao terminal Rodoviário de Taquara,
com sinaleira ou rótula, contribuindo melhor com o fluxo do trânsito Taquarense, pois ao
invés dos ônibus pegarem 02 (duas) sinaleiras entrariam diretamente na ERS 020 - Obs.: Já
existe pedido protocolado no DAER desde junho de 2013. Balança de pesagem rodoviária na
ERS 020, entre o Km 53 a 58. Tais pedidos se fazem necessários devido ao grande número de
acidentes ocorridos em pequenos trechos e em breve período. Nº 136/2014 VEREADOR
EDUARDO KOHLRAUSCH, com apoio dos Vereadores a ser encaminhado ao General de
Exército – Comandante Militar do Sul, senhor Antônio Hamilton Martins Mourão. Ao
cumprimentá-lo, cordialmente, vimos por meio deste, buscar apoio junto ao Exército
Brasileiro sobre a segurança para a nossa comunidade, em uma ponte situada na ERS 020,
em Taquara/RS, sobre o Rio dos Sinos. Ocorre que a mesma existe há 63 anos e foi projetada
para um peso de 24 toneladas sendo que hoje cerca de 90 toneladas está passando sobre ela.
Representantes do DAER, órgão responsável pela recuperação da citada ponte, em reunião
no dia 10 de abril do corrente ano, nesta Casa Legislativa relatou de que ela está
comprometida em sua segurança, por isso estarão reforçando sua estrutura e provavelmente
ficará pronta até o final de 2014. O problema é que sobre esta ponte colocaram uma sinaleira
visando amenizar o problema, mas os motoristas que param no sinal fechado estão sofrendo
assaltos seguidamente, pois este trecho é cercado de mato nos dois lados da rodovia ERS
020. Para tanto gostaríamos de solicitar a Vossa Excelência, nobre General, que durante o
período de conserto dessa ponte, fosse possível contar com o apoio do Exército Brasileiro,
dando segurança a todos os munícipes que passam durante o dia e a noite, pois o que ocorre
ali é um verdadeiro terrorismo, as pessoas tem medo de parar na sinaleira, pois há cerca de
três meses uma Professora da FACCAT – Faculdades Integradas de Taquara levou um tiro no
ombro em uma tentativa de assalto. Nesse sentido estamos apelando para o Exército
Brasileiro a fim de evitarmos uma tragédia a qualquer momento, pois como relatei o local
virou um verdadeiro parque de diversões para assaltantes. REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE
INFORMAÇÕES: Nº 046/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo
Municipal encaminhe a este Vereador cópia de todos os protocolos referentes a pedidos de
saibro feitos nesta administração do período de janeiro de 2013 até a presente data. Nº
047/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal de Saúde informe se há possibilidade de ser utilizado o espaço aos
fundos do Posto 24h, para estacionamento de veículos dos usuários e acompanhantes de
pacientes do Posto e suas repartições, pois assim desafogaria o trânsito na Rua 17 de Junho e
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também as infrações ali cometidas. INDICAÇÕES: Nº 292/2014 VEREADOR ADALBERO
SOARES: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente providencie
com urgência a limpeza do canteiro central na Rua Osvaldo Cruz, em frente ao antigo
“Badermann”, principal acesso ao Bairro Empresa, pois o mesmo encontra-se tomado pelo
mato, causando transtornos a todos que por ali transitam. Nº 293/2014 VEREADOR GUIDO
MARIO PRASS: Encaminha em anexo em forma de Indicação, o Projeto de Lei Nº
088/2014 que: “Autoriza a Criação de uma Casa de Passagem para mulheres no âmbito do
Município de Taquara/RS”, de minha autoria, para que o mesmo seja implementado no nosso
município tendo em vista o grande alcance social que apresenta. Nº 294/2014 VEREADORA
SIRLEI SILVEIRA: Venho por meio deste requerer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito municipal
Tito Lívio Jaeger Filho, para que determine ao Secretário Municipal de Segurança e Trânsito
para que proceda a instalação de um redutor de velocidade (quebra-molas), na Rua Oswaldo
Cruz, no Bairro Empresa, nas proximidades da Escola CIEP, pois a citada via pública, não
possui calçadas para que os transeuntes utilizem, o que dificulta a segurança do pedestre,
facilitando a ocorrência de acidentes, muitos destes, assistidos por nossa comunidade que,
na intenção de salvaguardar vidas, mobilizou-se para resolver o problema, que ora se
apresenta e muito angustia os moradores do Bairro Empresa. Acrescento a este pedido, a
colocação de um redutor de velocidade na Rua 13 de Maio, pois a citada Rua está recebendo
o asfaltamento e já assistimos alguns motoristas abusados, dirigindo em alta velocidade,
colocando os transeuntes em perigo, mesmo antes da conclusão da citada via pública. Seria
oportuna a determinação urgente das referidas instalações, para que possa ser utilizado o
material da obra asfáltica, para a instalação dos referidos quebra-molas, salvaguardando
vidas e prevenindo acidentes. Aproveito ainda para solicitar que Vossa Excelência sugira a
colocação de placas, limitando a velocidade das vias públicas que contarão, brevemente, com
o asfalto, pois como será também contemplada com asfalto a Rua Rockfeller no Bairro
Empresa, e nessa via funciona uma Escola de Educação Infantil, muitos são os pequeninos
que caminham por aquela via, sem contar que o Bairro Empresa é o maior bairro da cidade,
contando com um número muito grande de pessoas idosas e de crianças, necessitando de
um olhar especial de Vossa Excelência. Contando com a boa vontade e compromisso que o
representante do Executivo Municipal tem demonstrado na resolução dos problemas que se
apresentam, desde já as comunidades dos Bairros Empresa e Cruzeiro agradecem. Nº
295/2014 VEREADORES ADALBERTO LEMOS e MOISÉS RANGEL: Solicitam que o Executivo
Municipal juntamente com a Secretaria competente providencie o conserto e limpeza da
Praça localizada no Bairro Nossa Senhora de Fátima, pois segundo os moradores há muito
tempo a mesma não é limpa e como o mato tomou conta às crianças não podem usufruir
daquele local. Também porque ali podem proliferar-se ratos, cobras e baratas, precisando de
providencias com a máxima urgência, conforme fotos em anexo. Justificativa: Nossa cidade
encontra-se em um total abandono com relação aos espaços públicos de lazer, justificando
assim tal pedido. Nº 296/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo
Municipal, juntamente com a Secretaria competente estude a possibilidade de utilizar a área
situada na Rua Pedro Emílio Martins, em frente ao número 1020, Bairro Tucanos, para a
construção de uma “Praça de Lazer” para os moradores da localidade. Esta área pertence à
Prefeitura Municipal e não está sendo utilizada para nenhum fim específico. Inclusive, o mato
está tomando conta do local. Transformar o local em uma praça arborizada e florida, com
bancos, brinquedos para crianças, e até uma academia ao ar livre, seria uma ideia muito
proveitosa para os moradores do local, que precisam se deslocar até a zona central de nossa
cidade, para desfrutar de um local assim. Solicito juntamente nesta indicação, que seja feita
uma limpeza no local, que está coberto de mato, servindo de abrigo para animais muitas
vezes peçonhentos. Nº 297/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo
Municipal, juntamente com a Secretaria competente realize o conserto da sarjeta da Rua
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Prof. Rodolfo Dietschi, próxima a calçada em frente ao número 708, Bairro Jardim do Prado.
Vários buracos se formaram no local, inclusive fazendo com que os canos que por ali passam,
estejam descobertos. Estes buracos representam sérios perigos para as pessoas e os ciclistas
que por ali circulam, ou para os carros que ali precisam estacionar. Nº 298/2014 VEREADORA
SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria
competente realize a limpeza das calçadas que se localizam ao longo da Rua Pedro Emílio
Martins, Bairro Tucanos. Estes locais se transformaram em depósito de lixo, inclusive animais
mortos, causando sérios problemas para as pessoas que por ali circulam, impedidas de
caminhar no local, tendo que aguentar o mau cheiro existente no local. Que a limpeza seja
realizada com urgência, em respeito às pessoas que por ali precisam passar diariamente. Se
não compete ao Executivo realizar tal limpeza, que os proprietários das áreas, sejam
notificados para realizarem a mesma. Nº 299/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita
que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie
urgentemente o conserto do calçamento do imóvel situado na esquina da Rua Arnaldo da
Costa Bard com a Rua Lothar De La Rue. Este calçamento está totalmente destruído, talvez
pelo trânsito intenso de caminhões que por ali circulam, sem terem condições nenhuma
de manobras no local. Esta rua e calçamentos estão seriamente comprometidos pelo intenso
fluxo de veículos, sem que haja ali condições básicas para este fluxo. Já em outras indicações
foram solicitadas providências, sem que nada tenha sido feito até o momento. Este referido
local dá acesso ao Hospital, aos Laboratórios e inúmeras Clínicas Médicas com enorme
circulação de pessoas doentes ou com dificuldades de movimentação. Fazem-se necessárias
medidas urgentes para tornar a região mais acessível a estes locais. No entanto, o que está
acontecendo é justamente o contrário, cada dia mais dificuldades se apresentam dificultando
a livre circulação de pessoas. Nº 300/2014 VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO: Solicito que o
Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente providencie a colocação de
calçadas nas Ruas Medianeira, Celeste Domingos de Souza, bem como nas laterais da Creche
Vovó Domênica e na Rua Victor H. Raimundo, em frente à Creche de mesmo nome. Nº
301/2014 VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO: Solicito que o Executivo Municipal juntamente
com o Setor de Iluminação Pública providencie a troca de cinco luminárias na Rua
Medianeira, entre o Mercado Müller e a Escola João Martins Nunes, por luminárias de sódio
250 w. Nº 302/2014 VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO: Solicito que o Executivo Municipal
juntamente com o Setor de Iluminação Pública providencie a troca de uma luminária na Rua
Carlos Von Koseritz, nº 1292, por uma de sódio 250 w. Nº 303/2014 VEREADOR LUIZ CARLOS
BALBINO: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente
proceda na colocação de 50 canos de esgoto de 0,30 na Rua Madre Júlia, Bairro Medianeira,
bem como seja verificado um cano quebrado nesta mesma rua. Nº 304/2014 VEREADOR
ARLEU MACHADO: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente
providencie com urgência na colocação de quebra molas na Rua Picada Gravatá, sendo um
próximo ao Colégio Theóphilo Sauer e outro próximo à esquina do Tatim. O pedido se
justifica tendo em vista os inúmeros acidentes que vem ocorrendo naquele local devido à alta
velocidade de alguns condutores que se aproveitam da inexistência de equipamentos que
possam controlar tal situação. Nº 305/2014 VEREADOR ARLEU MACHADO: Solicito que o
Executivo Municipal através da Secretaria competente providencie o serviço de
patrolamento, ensaibramento e limpeza da Rua 17 de Junho, trecho que não possui
calçamento, subida próxima ao Presídio. Solicito ainda que seja verificada a situação de um
escoamento de esgoto a céu aberto nesta rua, tendo em vista que as residências possuem
canalização e os moradores não sabem a origem de tal situação. Nº 306/2014 VEREADOR
TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente
viabilize a colocação de areia junto à quadra de esporte do Parque do Trabalhado, tendo em
vista que os usuários da mesma estão encontrando dificuldades para praticar o futebol
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devido à falta deste material. MOÇÕES: MOÇÃO DE APELO Nº 009/2014, VEREADORAS SIRLEI
SILVEIRA e SANDRA SCHAEFFER: Encaminham a presente Moção de Apelo às seguintes
autoridades: Ministério da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul e
Prefeitura Municipal, com cópia para a Secretaria Municipal de Saúde. Ao cumprimentá-lo
(a), aproveitamos para relatar a Vossa Senhoria, que temos experiência, enquanto
educadoras, enfrentando a realidade de sala de aula, em escolas públicas estaduais e
municipais de nossa região, por esse motivo nos sentimos, conhecedoras da realidade e
respaldadas para tomarmos frente na luta pela ampliação do público-alvo para a vacinação
da Gripe A, incluindo o grupo de professores, das três redes de ensino, estadual, municipal e
particular, pois temos consciência de que é preciso dar a proteção ao professor, para que o
mesmo realize a sua função, com mais tranquilidade, recebendo a atenção merecida, nas
campanhas para a prevenção de doenças transmitidas por vírus, como a atual campanha da
gripe. Outrossim, gostaríamos de deixar claro que já entramos em contato com a equipe
responsável pela distribuição da vacina, aqui no Estado e, apesar de termos recebido uma
explicação, não nos convencemos e, entendemos que a necessidade desse grupo de
profissionais entrarem para o grupo de risco, é imprescindível para contemporizar com uma
categoria que há muito sofre, pois mesmo sendo os responsáveis pela base, o fundamento
da sociedade, sofrem discriminação e são deixados de lado, inclusive em campanhas de
vacinação, diferente dos presidiários, que estão inclusos no grupo de risco. Contando com a
compreensão de Vossa Senhoria, para posterior deliberação sobre a inclusão dos professores
no grupo de risco, para serem alcançados com a Campanha Nacional de Vacinação, enviamos
cordiais saudações. MOÇÃO DE PROTESTO Nº 010/2014, BANCADA DO PP: Os Vereadores da
Bancada Progressista e demais Vereadores do Legislativo Taquarense vem através do
presente, encaminhar Moção de Protesto ao Governador do Estado do Rio Grande do Sul,
mui digno senhor Tarso Genro, pela intempestiva transferência do Comandante da Brigada
Militar de Taquara/RS, Major Adriano José Zanini que realizava um excelente trabalho na
área da segurança pública de nossa cidade, conseguindo no dia a dia a simpatia e a confiança
da comunidade pelo trabalho que vem realizando. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA:
Ofício do Ministério da Saúde em resposta ao Ofício D.L. nº 728/2013 que encaminhou
Moção de Apelo nº 036/2013, de autoria da Vereadora Sandra Schaeffer, que trata da criação
do SUS Animal. Convite da Escola Municipal Calisto Eolálio Letti, para um chá de Dia das Mães
no próximo dia 09/05, às 19h. Convite do Comitê Intermunicipal Legislativo de
Acompanhamento das Ações do Consórcio Prósinos, para reunião que ocorrerá no próximo
dia 07/05, às 09h, na Câmara Municipal de Vereadores de Sapiranga. Convite do Comitesinos
para a 5ª Reunião Ordinária de 2014, no próximo dia 08/05, às 14h, na UNISINOS. Convite da
Associação de Preservação da Natureza Vale do Gravataí – APN-VG, para o ato de
lançamento do Projeto Rio Limpo, que ocorrerá no próximo dia 09/05, às 19h, no Auditório
da FACENSA em Gravataí. Convite para a 17ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios,
nos dias 12 a 15/05/2014. Telegramas do Ministério da Saúde, em cumprimento ao artigo 1º
da Lei Nº 9.452, de 20/03/1997, beneficiário – Fundo Municipal de Saúde. Comunicado do
Ministério da Educação referente a recursos financeiros destinados a garantir a execução de
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicados: Dia 12 de
maio, próxima segunda-feira, às 17h, Plenário desta Casa, ocorrerá Audiência Pública da
Secretaria Municipal da Saúde que apresentará o Relatório de Monitoramento da Gestão em
Saúde referente ao 3º Quadrimestre de 2013. A respectiva Audiência Pública foi solicitada
pelo Prefeito Municipal Tito Lívio Jaeger Filho, através do Ofício Nº 251/2014. A 3ª Sessão
Ordinária de Interiorização ocorrerá no dia 26 de maio do corrente ano, na localidade de
Fazenda Fialho. Dias 12 a 16 de maio, a partir das 09 e 14h, no Plenarinho desta Casa, será
realizada a Semana da Agricultura Familiar, Evento organizado através da Comissão
Permanente de Terras, Agricultura, Patrimônio e Habitação desta Casa. Prosseguindo com os
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trabalhos da noite o Presidente deu início a Palavra em Expediente, concedendo o tempo de
05 (cinco) minutos a cada Vereador, seguindo a ordem descrita no Artigo 91 do Regimento
Interno desta Casa. PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA:
Gostaria de saudar o Senhor Presidente, demais colegas Vereadores e Vereadoras. Peço que
acrescentem ao meu tempo o tempo do Vereador Lauri Fillmann. Semana passada fui
convidado para comemorar os 90 Anos da Escola Alípio Sperb. Cheguei lá e peguei de porta
fechada. Eu e a Vereadora Sandra. Só para dizer que fomos até lá e não estavam. Liguei para
o Secretário e foi adiado. Também gostaria aqui de agradecer aos meus colegas que
ajudaram a vender os cartões de meio frango do Hospital. Ao Vereador Beto Lemos que
vendeu 24, a Vereadora Sirlei vendeu 20, o Vereador Anildo vendeu 11, Vereador Eduardo
vendeu 11. E mais pessoas também que venderam. Estou falando nos Vereadores que eu
peguei. Eu sei que vários outros Vereadores pegaram, mas estou agradecendo aos que eu
tinha ficado responsável. Nós conseguimos vender uma quantidade boa e tem que saudar o
nome dos meus colegas. Agradecer também pela qualidade na entrega da Embaixada
Feminina e dos empresários que a organizaram. Usaram uma embalagem que deveria ser
usado para todos os meios frango, muito importante aquela embalagem. Senhor Presidente,
mais um incêndio em nosso centro de Taquara. É lamentável a forma que tenha acontecido
as coisas em Taquara. O requerimento 32 de 18 de fevereiro de 2013 encaminhei ao Senhor
Guido Pedroso de Melo, informação de como estava o andamento do projeto para o terreno
do Corpo de Bombeiro, que foi protocolado no dia 20 de agosto de 2010, na época pela Dona
Laura, que fazia parte do governo passado. Tenho que ser justo, foi ela que encaminhou para
o terreno do Corpo de Bombeiros. Foi encaminhado tudo na tarde do dia 15 de abril, se não
me falha a memória. Nós estivemos presentes, com o Vereador Lauri Fillmann e o Deputado
Gerson Burmann visitando o quartel do Corpo de Bombeiros, onde ele pediu algumas
melhorias. No Panorama do dia 22 saiu a matéria no qual estivemos lá. No dia 03 de abril do
corrente ano nós estivemos no Gabinete da Secretária de Administração e Recursos
Humanos Stela Farias, solicitando o terreno para o Corpo de Bombeiros, onde ela despachou
na hora, encaminhando para o Secretário de Segurança. O Vereador Lauri Fillmann não deixa
eu mentir. Nós estávamos chegando aqui nas Botas Paulinho e tocou o meu celular. Era o
Secretário de Segurança convidando nós para voltar, se possível, que ele já estava com o
processo em mãos, no mesmo dia. Nós não podemos ir pelo motivo da Sessão na Casa aquele
dia. No dia 26 de abril saiu a solicitação do terreno para o Corpo de Bombeiros e saiu uma
matéria no Jornal Panorama. Foi aprovado no dia 08 de abril por unanimidade nesta Casa um
pedido para agilizar o acesso também em frente ao Corpo de Bombeiros na ERS 115.
Também encaminhamos, conforme a Secretária possibilitou, que era possível nós
conseguirmos um caminhão. Estivemos lá em Porto Alegre novamente com o Secretário de
Segurança, o Senhor Michels. Apresentamos ao Senhor Michels este projeto do terreno do
Corpo de Bombeiros. Na mesma hora, está aqui o documento, ele assinou, passando para o
Corpo de Bombeiros o terreno da Avenida Sebastião Amoretti, no dia 09 de maio de 2013,
em reunião. Eu, o Vereador Lauri, o Deputado Burmann e na época o Chefe de Gabinete da
então Deputada Stela Farias, que tinha largado o cargo de Secretária e estava de deputada.
No dia 20 de maio de 2013 saiu no Diário Oficial, está aqui, o terreno para o Corpo de
Bombeiros na Avenida Sebastião Amoretti. No dia 04 de novembro foi feito um novo
requerimento pedindo, já que então tinham dito que ia ser ali a construção da UPA e o
Quartel do Corpo de Bombeiros. Foi pedida a necessidade urgente de ter que construir no
perímetro urbano. No dia 11 de novembro nós fizemos uma nova indicação pedindo que
fosse feito uma reunião urgente para a compra do terreno, que o Prefeito prometeu naquele
dia. Alguém de vocês foi convidado até hoje para a compra do terreno? Eu não fui. No dia 03
de fevereiro de 2014 solicitei de novo que o Executivo informe este Vereador de como estão
as tratativas da compra do terreno situado ao lado da UPA, que ele prometeu, para que ali se
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instale o Corpo de Bombeiros. Nada foi feito até agora. No dia 17 de fevereiro, o Vereador
Adalberto Carlos Soares fez um outro pedido também para uma reunião. Não aconteceu. No
dia 10 de março de 2014, a Vereadora Sandra fez um pedido de informação de como está as
tratativas para a compra do terreno do Corpo de Bombeiros. Alguém de vocês recebeu
alguma informação? Eu não recebi até hoje. É um absurdo a forma como esta Administração
está tratando esta Casa. Eles têm que ter respeito com esta Casa. O que eles fizeram no dia
23 de julho, se houve solicitação de área de terras. Alessandro Pires Barcellos, ofício 586,
assinado por Tito Lívio Jaeger Filho, Prefeito Municipal, pedindo o terreno para a UPA. Aqui
ele mesmo diz para fins de instalação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA, bem como
para o Corpo de Bombeiros de Taquara. Nem uma e nem outra, nada até agora, pessoal. O
que está acontecendo? Saiu agora no dia 02 de maio no Panorama. O muro exigirá cerca de
60 dias com condições climáticas adequadas, a ser concluído com um custo estimado de R$
300.000,00, um aditivo para ser construído um muro para a UPA. Se o projeto estava pronto
atrás do Hospital por que não fazer? Será que foi porque este Vereador que era Secretário na
época que fez o projeto? Agora mais R$ 300.000,00. Saiu outra matéria aqui que as obras não
estão paralisadas e lá embaixo ele diz visto que inicialmente a obra ia ser construída nos
fundos do Hospital, tão logo este procedimento seja realizado, a obra no terreno Amoretti
terá continuidade. Como que não está parada se está dizendo que vai ter continuidade.
Trezentos mil reais a mais num muro. A Promotoria abre um inquérito sobre obras
inacabadas da Rua Coberta. O Prefeito responde que não tem dinheiro municipal, tem que
buscar federal. Como que não tem e agora vão botar mais R$ 300.000,00 num muro, que
poderia já estar pronta a UPA atrás do Hospital. Isto é um absurdo. É inadmissível. Outra
questão. Alguém de vocês, a não ser o Presidente Arleu foi convidado, sabe alguma notícia se
a Beira Rio fica em Taquara ou não fica? Quando o Prefeito esteve aqui nós não montamos
uma comissão para ir lá tratar? Até agora não foi feito nada. No dia 10 de março, hoje é 06 de
maio, foi feito uma convocação ao Secretário de Saúde vir a esta Casa dar explicação
conforme está a UPA, o Posto de Saúde Mundo Novo que está pronto e não abre, sobre o
andamento do Posto do Bairro Santa Rosa. São 28 dias úteis no artigo 178. Até hoje ninguém
deu as caras, ninguém marcou a reunião com nós para falar o que está acontecendo. A
academia de Saúde do Bairro Empresa estava bem dizer pronta, era só inaugurar e entregar
para a comunidade. Não entregaram, não inauguraram e não botaram nome. Inclusive eu
quero agradecer ao Senhor Nelson Martins que sancionou a lei, que eu pedi ao Prefeito, que
mandou o projeto para esta Casa, que denomina de Maria de Lurdes a Academia do Bairro
Empresa, mas depois não sancionou a lei. Quem teve que sancionar foi o Vereador Nelson
Martins, que era o Presidente. Não tem cabimento. No Bairro Empresa, o Loteamento Olaria,
empresa assume compromisso de construir o dique. No dia 06 de setembro de 2013 o
Prefeito tratou com os moradores e ficaram de logo em seguida marcar uma nova reunião.
Nada foi feito até agora. É um absurdo pessoal. Não dá mais para admitir. Eu não sei se é
contra a minha pessoa porque todo mundo sabe que eu sou pré-candidato a Deputado
Federal. Não tenho por que esconder. A lei me permite eu dizer isto. Agora porque o projeto
da UPA foi este Vereador como Secretário que deixou pronto, num grande trabalho que
tivemos junto com a Drª Simone, o projeto da Mundo Novo também foi, lá da Santa Rosa do
Posto também foi. Várias coisas não saem nada por quê? Porque foi encaminhado por este
Vereador, é contra este Vereador e vamos parar de brincar com o dinheiro público, vamos
parar de brincar com a comunidade e se eu conseguir chegar a Brasília como Deputado
Federal vai ser bom para Taquara, vai ser bom para todos. Eu acho que nós temos que parar
com estas mesquinhas de brigas por partido, e as coisas não andam. É um absurdo, pessoal. É
lamentável. Só não foi maior o incêndio no centro de Taquara porque tinha um hidrante em
frente do shopping. Todo mundo é testemunha e viu. O Paulo Mello está aqui, trabalhou
como um louco ali naquela noite. Eu acompanhei no outro dia de manhã. Um cara que está
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ali sozinho na Defesa Civil, atirada ali, não tem pessoas para ajudar ele, e vem fazendo o
trabalho dele como foi um grande batalhador, foi colega nesta Casa, mas ninguém dá
respostas para nós, ninguém fala nada, o Prefeito não dá a mínima para nós. Uma boa
semana a todos e que Deus ilumine o coração de cada um. O Presidente Arleu Machado de
Oliveira retomou a palavra e disse: Vereador Nego, só para esclarecer, o Presidente da
Câmara quando volta o projeto não sancionado ele promulga e não sanciona. Só para clarear,
porque sai no ar e depois para as pessoas saber certinho. Promulgação é o que o Presidente
da Câmara faz e não sanção. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Quero cumprimentar
o Senhor Presidente, demais membros da Mesa, colegas Vereadores, pessoas aqui presentes
nesta noite de hoje, em especial ao ex-Vereador Paulo Mello, também ao Cigano que está aí
presente, sejam bem vindos. E a todos os ouvintes da Rádio Taquara. Senhor Presidente, a
cada sinistro que ocorre em nossa cidade, vem a tona o assunto bombeiros e o terreno dos
bombeiros. Passou este período todo mundo esquece. E nós temos que acabar de vez com
esta situação. Acho que nós Vereadores temos mesmo que cobrar o Prefeito e tentar de
alguma forma ou de outra ajudar o Prefeito a adquirir um terreno para nós terminar com
esta ladainha. E melhorar o serviço dos bombeiros no atendimento quando ocorre um
sinistro. Porque eu acho assim, se nós adquirir um terreno e fizer uma campanha para
construir uma nova estrutura para os bombeiros, mais perto do centro, tenho certeza que a
comunidade não vai se negar de ajudar, empresários e a própria comunidade. Então eu acho
que nós temos que nos unir. Realmente acho que o Prefeito tem que reunir com nós e achar
alguma maneira para sanar de vez este problema. Mesma coisa é o caminhão de bombeiros.
Esta Casa doou um caminhão o ano passado. Segundo o que foi passado para nós, parece que
os bombeiros tinham um fundo lá para equipar o caminhão. E até hoje nada feito, o
caminhão está lá, muito bonito na garagem e isto não adianta. Nós fizemos a nossa parte,
então acho que aquele caminhão urgentemente tem que ir para a estrada. Na hora de uma
necessidade, de um incêndio, o caminhão tem que estar pronto para servir a comunidade.
Então eu acho que nós temos que realmente sentar com o Prefeito e conversar sobre isto aí.
No mês de março passado fiz uma indicação para o Executivo adquirir um picador de galho
para o Município, para agilizar os trabalhos na época de poda. Na semana passada veio este
picador e foi atendida a indicação deste Vereador. Neste ano tenho certeza que este trabalho
vai ficar bem mais satisfatório para a comunidade, que já desde o início eles vão ter este
picador e vai agilizar melhor os trabalhos e não vai acontecer o que aconteceu no ano
passado, a cidade tomada de galhos e eles não derem conta. Levou muito tempo para
limparem a cidade. Então uma aquisição muito importante que o Prefeito fez e quero
parabenizar por isto. Estive também na semana passada visitando a fábrica de piscinas Mizu
em Tucanos. Falando com um dos proprietários, o William, ele disse que estava satisfeito
com a pequena empresa de piscinas que ele tem na localidade e só pediu para eu fazer uma
indicação que seja alargada a estrada de Tucanos, que é muito estreita. Eu acho que é um
trabalho fácil de fazer, basta ter boa vontade e fazer um alargamento em alguns pontos
daquela estrada. Também no domingo estive almoçando em Rio da Ilha junto com o
Deputado Fixinha, um almoço promovido pelo Grupo de Danças Semente da Tradição. Quero
parabenizar o Senhor Renato Engel e todos os organizadores por aquele excelente almoço. E
falando com alguns moradores daquela região do interior, hoje a maior reclamação do povo
do interior é a questão das roçadas. Um trabalho simples mas hoje é a maior reclamação que
a gente ouve por parte do interior é as roçadas. E hoje a gente sabe que o Município só tem
um trator roçador. Realmente é pouco, o Município é grande e não dá conta mesmo. Mas
todas as distritais têm as roçadeiras. Eu acho que os Secretários Distritais tem que usar estas
roçadeiras e atacar os pontos mais críticos com as roçadeiras existentes em cada Secretaria.
Fica aqui uma sugestão. Se o trator roçador não pode, mas tem a mão de obra humana com
as roçadeiras, pode amenizar sim este trabalho. Também fiz uma indicação para que a
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Secretaria competente faça a limpeza do canteiro central da Rua Osvaldo Aranha, no Bairro
Empresa, em frente do antigo Badermann. Ali o brejo está alto e peço providências neste
sentido. Também quero dizer que na semana passada eu e o Vereador Lauri Fillmann
estivemos na empresa Reis. Fomos chamados lá e os proprietários nos colocaram da
dificuldade que eles estão tendo quanto a linha de ônibus de Padilha, Rio da Ilha e Vila Teresa
com o pouco número de passageiros. Eles estão encontrando a dificuldade muito grande
para manter aquela linha. Eles estão trabalhando no vermelho naquela linha daquela região.
Então eu quero fazer um apelo para a comunidade daquela região que procure andar mais de
ônibus. Eu acho que a Empresa Reis é uma empresa que prestou durante todos estes anos
um bom trabalho para aquela região. Muitas vezes a gente usa outros meios de transporte.
Então vamos pensar e analisar um pouco mais e procurar andar mais de ônibus. Dar força
para esta empresa porque eles estão falando em reduzir horários e isto não é bom para a
comunidade. Depois que termina e não tem determinados horários faz falta. Então é um
apelo que eu faço a comunidade daquela região. E domingo que vem é o Dia das Mães.
Quero aqui deixar o meu abraço, o meu carinho a todas as mães, em especial a minha mãe,
que mora lá na localidade de Padilha Velha. Também a minha esposa Carla. E quero dizer que
mãe é uma sílaba só, com sentido tão profundo. Deus juntou em três letras toda a riqueza do
mundo. Deixo aqui o meu abraço e o meu carinho. Uma boa semana a todos. VEREADOR
ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Gostaria de saudar o Senhor Presidente, meus colegas
Vereadores, comunidade aqui presente e imprensa. Presidente, ouvindo aqui o Vereador
Valdecir falar e eu tinha já pedido há uns dias atrás um pedido de informação com relação a
UPA. Mas desde o início do meu mandato eu tenho falado na questão da priorização. Porque
o governo sempre fala que não tem dinheiro. Quando não se tem dinheiro a gente tem que
priorizar. Com certeza tem que se fazer a priorização. Vejam vocês como o caso é sério.
Falamos aqui daquele terreno do Corpo de Bombeiros, da UPA atrás do Hospital e da Rua
Coberta. Com estes R$ 300.000,00 daria para fazer os três sem a Administração gastar
nenhum centavo a mais. Vamos gastar R$ 300.000,00 a mais para fazer uma única UPA onde
nós teríamos condições de fazer três coisas para agradar a comunidade. Para mim isto não é
priorizar. Porque com os R$ 300.000,00, eu tenho certeza que terminaria a Rua Coberta. Com
o terreno lá se tivesse feito o Corpo de Bombeiros daria para construir a UPA atrás do
Hospital. Eu não sou muito de contas, mas é nítido e notório que não está existindo
priorização no governo. Isto é lamentável porque a gente vê as coisas não acontecendo e
sem contar que nós já estamos há quase um ano e meio e a UPA está aí a cada dia
empurrando com a barriga e as coisas não saem. É lamentável. Poderia já estar quase pronta
se fosse feita no fundo do Hospital e talvez nós tivéssemos com o Corpo de Bombeiros quase
pronto e a Rua Coberta com a comunidade usufruindo para fazer eventos e lazer. É
lamentável, mas fazer o que, se o Governo entende isto, vamos deixar que as coisas se
arrastem até que termine o seu mandato. Senhor Presidente, eu não poderia deixar também
de falar e parabenizar a Dona Marilene a frente do COMUDE, com relação à Consulta
Popular. Mas vejam bem uma outra questão que a gente fala da priorização. Nós temos R$
699.700,00 para a questão de ampliação do Hospital que não está acontecendo por falta de
projeto de área física, porque foi feito mal o projeto e nós não vamos conseguir este ano e já
podia estar em andamento, porque não houve competência do Governo Municipal para
fazer. Estas coisas são lamentáveis e se quer a gente consegue falar com o Prefeito. Se a
gente ligar para o celular dele, ele desliga. Eu liguei estes dias para falar duas questões nos
dois celulares dele, porque era um assunto até que dizia respeito a ele. Pois ele não me
atendeu. A gente não consegue. É lamentável. Mas deixa, a gente sabe que as coisas ainda
assim ele vai conseguir administrar para ele mesmo. Mas tudo bem, vamos deixar que as
coisas aconteçam. Não poderia também deixar aqui, Senhor Presidente, de falar com relação
a Escola CIEP. Muito foi dito, muito foi feito. Eu corri atrás sim porque eu achei que algumas
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coisas não estavam a contento. Até chegaram a me dizer que a Administração da Escola
estava roubando. Não foi isto. Má administração não é roubar. Má administração é não saber
priorizar, conforme eu relatei aqui antes. O que faltava até o início do ano? Simplesmente
três orçamentos para fazer aquelas obras que foram apontadas na RBS. Três orçamentos.
Não foram feitos os três orçamentos. Eu venho batendo na tecla. Sei que tem muita gente
chateada comigo, mas enquanto eu entender que eu estou certo vou bater nesta tecla.
Semana passada ia haver uma paralisação e eu disse que não ia pagar um mico porque não
tinha chegado até a 2ª Coordenadoria os três orçamentos. Tive eu que a semana passada me
empenhar e não foi difícil Senhor Presidente. Em duas ligações que fiz consegui oito
empresas. Das oito, quatro deram os orçamentos para a escola. E vou dizer para vocês o
seguinte. Disseram que saiu numa reportagem em um jornal local que o Estado só iria fazer a
obra daqui a três semanas. Estava a diretora da escola junto com o Presidente do CPM. Pois
digo a vocês. Hoje eu recebi uma ligação, porque me empenhei, corri atrás porque a gente
tem que fazer isto, da Coordenadoria dizendo que os valores que é para fazer aqueles
consertos já estão sendo empenhados e que nos próximos dias a obra vai acontecer. E
também, Senhor Presidente, devido a um relatório, que a comissão nossa de pais
apresentou, mérito da nossa comissão que trabalhou bastante, fizemos fotos, fizemos
relatório, mandamos lá. O engenheiro já esteve aqui, o engenheiro Marcos, já esteve olhando
o restante daquelas obras do CIEP, que são as obras mais importantes e não foram aquelas
que foram mostradas na matéria. Já tem até um número de processo que ele gerou e nos
próximos dias, segundo a Coordenadora Rosana, vão ser liberados valores como obra
emergencial, para que logo aconteçam aquelas obras, que para mim, a meu visto que sou
leigo, são as mais urgentes, que é a questão de choques nas paredes e aquela obra da caixa
d'água. Porque faltando água na escola não tem como os alunos irem à escola. Então a gente
vê quando fala que existe falta de priorização. Esta é uma das minhas falas porque eu estive
em outras escolas, visitei inclusive em Sapucaia, uma escola com 600 alunos, que é uma
maravilha. Segundo a pessoa encarregada de cuidar da questão financeira, ela me disse que
consegue fazer estas obras com R$ 37.000,00 no ano. E nós aqui na Escola CIEP recebemos
R$ 96.000,00 no ano. Então quer dizer que não é tanto por falta de verbas. Não é questão de
desvio de dinheiro, volto a dizer. É a questão de priorizar. Quando não se prioriza a gente não
conclui. Eu tinha outras coisas para falar, Senhor Presidente, mas como o meu tempo acabou,
agradeço a sua paciência pelo meu tempo passado. Até a próxima se Deus quiser. VEREADOR
EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Boa noite Senhor Presidente Vereador Arleu, demais
colegas Vereadores e Vereadoras, comunidade que nos assiste aqui no Plenário, comunidade
que nos acompanha pela Rádio Taquara e pela internet. Quero iniciar o meu pronunciamento
dando aos Vereadores Valdecir e Beto Lemos, que apenas como a gente sabe, já foi
informado que a UPA não pode ser construída junto ao Hospital. Isto já foi divulgado várias
vezes. Eu peço um voto de confiança dos Senhores para que a gente julgue este Governo no
final de 2016. Aí a gente vai ver, vamos fazer uma comparação com o ex Governo e este. Mas
Senhoras e Senhores, na semana passada eu e o Vereador Telmo estivemos em audiência
com o Diretor Geral de Operações no DAER, o engenheiro Aldo Grassi. Hoje pela manhã
estive lá de novo e foram nos passado informações de que no dia 23 de abril, e eu considero
essas boas informações, em uma reunião extra pauta, o Conselho de Administração do DAER
aprovou para que a obra fosse em caráter de urgência. O que isto quer dizer. Explico aos
Senhores e as Senhoras. Isto quer dizer que o Conselho de Administração do DAER autorizou
que a obra de reforma da ponte sobre o Rio dos Sinos, na ERS 020, possa ser realizada sem
licitação, que vai com certeza, isto é uma grande notícia, agilizar o processo. Então hoje fui lá
de novo pela manhã. De novo o Diretor de Operações me recebeu. Por isto que eu quero
dizer que a gente tem que tratar muito bem este pessoal quando vem aqui porque eles
recebem a gente lá. Apesar de tudo o que é dito, lá eles nos recebem. De que este processo
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deve levar até o final do mês de maio. Digo este processo de contratação da empresa que
fará a reforma. E o projeto deve ser feito, Senhoras e Senhores, nos meses de junho e julho,
para no mês de agosto então ser começado as obras. Eu prontamente solicitei se posso voltar
mais vezes lá e ele foi muito gentil e disse que eu posso voltar até para informar os Senhores
e as Senhoras. Com certeza estarei convidando os colegas, eu e o Vereador Telmo estivemos
lá na semana passada e hoje eu fui de novo. Eu considero isto uma grande notícia. Na
semana passada, Senhoras e Senhores, foi falado por alguns colegas Vereadores aqui na
Casa, que a ponte nunca tinha policiamento sobre a ERS 020, sobre o Rio dos Sinos. Eu quero
dizer que isto não é verdade. Senhoras e Senhores, nós não podemos aqui de maneira
nenhuma desmerecer o trabalho da Polícia Rodoviária Estadual e da Brigada Militar. Mesmo
que esta não seja a intenção, é o que dá para parecer, Vereador Telmo, por tabela quando é
falado isto. Até porque houve uma mágoa muito grande do Comando da Polícia Rodoviária
na situação, chegando a relatar: Eduardo, com certeza não tem lugar no Rio Grande do Sul,
ponte no Rio Grande do Sul, que é mais policiado do que aquilo ali. Eu fui atrás dos dados.
Quem esteve aqui na reunião do dia 23 de abril, a reunião da segurança, sabe que, mais uma
vez vou falar o que eu disse na semana passada, nunca foi dito aqui na Casa que a Polícia
Rodoviária ou a Brigada estaria lá direto. Nunca foi dito isto. Até porque todos nós sabemos
que nós não temos efetivos para tal obra. E falando com o Comando de Taquara, me
apresentaram Senhoras e Senhores, horários e dias em que estiveram na ponte. Mas eu aqui
não vou divulgar isto, Vereador Telmo, para não prejudicar a comunidade, para não alertar os
delinquentes do horário que a Polícia está lá e não prejudicar o trabalho da Polícia. Eu sugiro
aos Senhores e as Senhoras, que a gente marque uma reunião, uma comissão e vá lá na
Polícia Rodoviária falar com eles. Eu quero pedir uma coisa aqui de quem foi funcionário
desta Casa e quem fez transcrições no tempo de outros Vereadores e aprendeu muito, que
tem muito que aprender ainda. Pessoal, cada um é dono do seu nariz e fala o que quer no
microfone, mas vamos cuidar para não fazer nesta Casa um palanque eleitoral. Nós não
vamos mudar a eleição no Governo do Estado, seja para Sartori, seja para Tarso, seja para
Ana Amélia Lemos. Vamos ser honestos neste sentido, vamos pegar as informações como
são. Eu só faço este desabafo. Eu quero que as Senhoras e os Senhores me perdoem, porque
tem certas coisas que a gente escuta aqui que é complicado. Por exemplo, com exceção de
três partidos aqui, eu sou um que mandei fazer umas camisetas criticando o Governo do
Estado, botando o nome dele lá. Com exceção de dois partidos aqui dentro, todos os demais
partidos estão ligados ao Governo Federal. O próprio Vice-Presidente da República é do
PMDB. Eu quero pedir aos Senhores e as Senhoras que a gente mantenha esta linha para não
desmerecer até o trabalho que a união de todos os Vereadores está fazendo nesta questão
da segurança da ponte. Quero dizer também que na semana passada, vendo o Jornal
Integração, Vereadora Sirlei, eu fiquei muito orgulhoso ali de ser seu colega, primeiro como
colega Vereador e depois petebista, de ver aquele trabalho que a Senhora está fazendo junto
ao Bairro Empresa. Eu tive alguns problemas dentro do partido, só que todos os partidos tem
um ou outro problema, a gente tem problema dentro de casa, com os pais, com a mãe. A
gente tem problema com todo mundo, quem não tem está mentindo. E optei por ficar no
PTB e mostra que eu estou no caminho certo. Isto que eu peço. Vamos julgar este Governo
no final do Governo. Mas a Vereadora Sirlei fazendo aquele projeto ali, Senhoras e Senhores,
Projeto BEM, ela mostra realmente muita preocupação com as crianças e eu louvo isto.
Parabéns Vereadora Sirlei. Assim como o Vereador Telmo na Padilha com o Projeto de Mãos
Dadas com a Arte Inspirando a Vida, que é um trabalho de artes marciais, também se
preocupando com aquelas crianças lá no Lar Padilha. Também o Vereador Balbino que faz
aquele excelente trabalho na área da saúde. O que eu quero dizer com isto, encerrando
mesmo Senhor Presidente. Nós tivemos aqui 43 anos atrás um Pelé quando fez o gol 1000
dizendo cuide de nossas crianças. O Ayrton Senna dizia isto. Fez 20 anos já que morreu e dizia
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cuide de nossas crianças. Dizia em outras palavras, mas falava isto. O problema que nós
temos que pedir para os governantes lá de Brasília, primeiro Vereadora Sirlei, se preocupar
com a educação, se preocupar com as crianças. Resolvendo o problema, isto com certeza nós
teremos adultos melhores. Eu quero realmente dizer mais uma vez que estou muito
orgulhoso de ser colega de vocês três, do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB. Quero
agradecer o Senhor Deus por estar representando a minha comunidade mais uma vez e
fiquem todos na paz de Jesus. Obrigado. O Presidente Arleu Machado de Oliveira retomou a
palavra e disse: Vereador Eduardo Kohlrausch, meu amigo Vereador. Sem polemizar porque
eu aprendi na minha vida que as vezes o chapéu senta na cabeça da gente e sentou na minha
cabeça. Na sessão passada, eu que falei do problema da segurança na ponte e preciso então
dizer o seguinte. Eu estive presente nas reuniões da segurança, participei inclusive desta
reunião forte que teve aqui, onde foi prometido a ponte ficar pronta até o final de dezembro.
Até disse que acredito nas pessoas e acredito que vá ficar pronto até dezembro e na
oportunidade eu disse: Bom, terminamos um capítulo e começamos outro que é o da
segurança da ponte. Eu só quero dizer o seguinte. Eu nunca disse que nunca tinha alguém lá.
Eu disse que não estavam constantemente lá. Agora só quero dizer uma coisa neste sentido,
porque é uma polêmica muito antiga. Eu estive nesta semana na casa de uma pessoa
chamada Paulinho das Botas. Eu normalmente não dou nome aqui. Hoje vou dar para
caracterizar o que estou dizendo. Eu estive na empresa do Paulinho das Botas no rio para lá e
disse: Quando é que tu vai visitar a Câmara, quando é que tu vais a Taquara? Ele deve estar
ouvindo. Então ele sabe o que estou dizendo. Eu não estou indo mais a Taquara para não
passar na ponte. Eu tenho medo e a esposa dele e eu também não quero mais passar por lá.
Ele tem empresa aqui em Igrejinha também. Eu só quero dizer o seguinte. O que eu disse e
vou confirmar. Eu sei que não é possível resolver totalmente o problema da segurança até
porque tem segurança em tudo o que é local, precisa aí nas outras sinaleiras, outras pontes
que é necessário. O que eu estou me referindo é que hoje, neste momento, o problema que
nós temos de segurança ali, no meu entender e respeito qualquer outro posicionamento,
respeito com certeza a posição do Senhor como Vereador, só que eu gosto de ser muito
transparente naquilo que eu falo. E não digo isto para desmerecer ninguém e sei que no
passado outros Governadores, e não é por causa deste partido político que a coisa está
acontecendo agora. No passado esta ponte já estava comprometida e nenhum Governador
viu. Para deixar bem claro que aqui não vai nada a política aqui, apenas eu estou vendo neste
momento o que está acontecendo. E dizer que tenho muito orgulho, dissestes que tem
orgulho dos 3 Vereadores, eu tenho orgulho dos 15 Vereadores que estão aqui. Eu acho que
a Câmara de Vereadores está muito bem representada. O Município de Taquara está muito
bem representado pelos 15 Vereadores, que eu estou vendo aqui uma Câmara muito enxuta
e muito, muito boa. Então eu só quero deixar estes parênteses para dizer que o problema
continua na ponte, a insegurança continua na ponte e grande. As pessoas não querem
atravessar a ponte de medo. A minha família não vem quase a Taquara. Se vem, vem
correndo para não voltar de noite, com medo. Existe o medo, continua o medo e continuo
dizendo: Segurança é problema de Estado. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO:
Inicialmente quero saudar o Senhor Presidente, os demais Vereadores e Vereadoras. Quero
falar sobre a tragédia que mais uma vez se abateu sobre Taquara, que foi o incêndio da Loja
Pompéia. Mas quando falo isto, eu também quero aqui parabenizar os proprietários da
empresa, pois na sexta-feira, a empresa garantiu que nenhum funcionário seria demitido,
que vai abrir em outro lugar em breve. E tem um funcionário todos os dias em frente ali no
prédio que queimou, encaminhando as pessoas que tem que pagar os seus carnês, as suas
compras, para efetuar no CDL. E disse ele que o prédio ali é da Pompéia e que vão construir
um grande prédio ali, um prédio moderno para novamente a loja estar ali atendendo a
comunidade taquarense. Então estão de parabéns estes empresários que tanto gostam da
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cidade de Taquara. Mas em cima disto, vem novamente o problema dos hidrantes. A nossa
cidade carece de hidrante e pensei eu porque esta Casa não comprar alguns hidrantes e
repassar a CORSAN. Comprar os hidrantes, claro via recurso do Município, para ser instalado
pela nossa cidade. Por exemplo, a Prefeitura é um prédio histórico, antigo. Não tem um
hidrante próximo. Aí eu soube que no Governo passado, os Badermann aqui na Empresa, que
tem dívida com a Prefeitura, fizeram uma proposta com o antigo Prefeito, de fazer um
encontro de contas e construir estes hidrantes, porque aqui em Taquara pode ser construído,
só precisa comprar as válvulas. Inclusive digo mais Vereador, foram construídos aqui 600
hidrantes que foram para Porto Alegre. Seiscentos hidrantes foram construídos aqui no
Bairro Empresa para o Município de Porto Alegre. Então é possível um trabalho da
Administração em cima disto. De repente construir isto aí, fazer um encontro de contas. Diz
que a Prefeitura já está trabalhando neste sentido e quero Senhor Presidente, já fazer um
pedido hoje. Que a gente nesta Casa faça um grande encontro com os bombeiros, com a
CORSAN, com a Defesa Civil, com a Secretaria de Segurança, o mais rápido possível, para a
gente discutir este problema e também discutirmos sobre um terreno para nós termos um
bombeiro municipal. Então peço a Mesa que isto seja feito o mais rápido possível, que a
gente possa discutir um assunto que precisa ter um novo incêndio, outra desgraça para a
gente trabalhar. Mas todo o mundo está a mercê, a qualquer momento, de ocorrer isto aí. E
quero parabenizar o trabalho da Defesa Civil, sempre junto, acontecendo. Ao Tonho Gonzada
que veio, foi na sua casa, buscou uma máquina e conseguiu abrir a parede para poder
combater o fogo, senão poderia ser pior ainda, podia se alastrar, estava uma bomba relógio
armada ali. Então que a gente possa fazer isto. E também, Senhor Presidente, hoje o Cigano
fez um contato comigo por telefone, conversando com pessoas do Parque do Trabalhador,
falou com o Vereador Telmo também, da necessidade do município repor a terra nas canchas
no futebol 7 de areia, que as pessoas já estão se machucando. Que o município providencie
isto. Quero também agradecer a todos que estiveram no Baile de Kerb do Entrepelado, ao
Vereador Telmo, ao Vereador Moisés, ao Vereador Araújo. Agradecer a toda a comunidade
que esteve lá no último sábado prestigiando a comunidade do Entrepelado. E no dia das
mães, neste final de semana, perdi a minha mãe há poucos dias. Dói muito ainda, mas quero
dizer que onde ela esteja que ela olhe por todas as mães que ainda estão aqui e que Deus
abençoe a cada um de nós. Muito obrigado. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA:
Senhor Presidente, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, Membros da Mesa e as
pessoas aqui presentes, como os ouvintes da Rádio de Taquara e a todos os meios de
comunicação. Senhor Presidente, é estranho quando se escuta nesta Casa, um Vereador falar
que existe má vontade ou desleixo ou até incapacidade, no que se refere à construção do
Corpo de Bombeiros, aquisição de um terreno, quando quem mandou os bombeiros e foi
feito um trabalho junto aos apoios que tinha, apoios políticos. Quem retirou ou bombeiros
do centro da nossa cidade, bem próximo das vilas, foi o ex-Prefeito Délcio Hugentobler.
Praticamente expulsou os bombeiros daqui, quando estavam num prédio próprio, bem
localizado, havendo inclusive uma área ao lado, se necessário, um aumento. E vejo hoje,
jogando-se toda a culpa no atual Prefeito, quando o único e exclusivo culpado disto foi o exPrefeito com o apoio na época da sua bancada do PDT. Acho estranho isto. E quanto a UPA
poderia estar sendo construída hoje naquele terreno e os bombeiros estar fixados no mesmo
lugar que sempre estiveram. Esta que é uma verdade que não se diz. Procura se esconder a
incapacidade. Quanto a rua coberta, me admiro que se fale nisto. Por falta de planejamento e
total incapacidade, jogaram dinheiro municipal, dinheiro que era nosso, não era nem verba
que veio de fora, do Estado ou da União. Tiraram dos cofres públicos municipais para gastar
lá quase R$ 400.000,00 em uma rua coberta. Isto é irônico. E isto sim não era prioridade. E
jogar isto na responsabilidade do Prefeito Tito, hora, ele tem outras prioridades. E se colocar
isto em votação pública, para que as pessoas decidam, com certeza vão ter outras
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prioridades que não aquela rua coberta. E digo mais, se o Prefeito Tito resolver cobrir aquela
rua, não é com o meu voto. Ali não. Aquela praça hoje é um encontro à noite de marginais,
que se torna um perigo passar por ali. E não somente à noite. Durante o dia também
acontece. Então eu vejo assim que falta de respeito é o que tentam jogar em cima do atual
Prefeito, que este sim está preocupado com a melhoria dos seus munícipes. Senhor
Presidente, eu gostaria de fazer uma indicação verbal, porque fiz algumas indicações hoje e
esqueci de uma. Que a Administração troque aquelas 5 luminárias de 70 Watts por
luminárias de 250 Watts na Rua Tapajós, no Bairro Medianeira. Como também colocar 50
canos de 30 na Travessa Madre Júlia, no Bairro Medianeira. Trocar uma lâmpada fluorescente
por uma lâmpada de 250 Watts de sódio, na Rua Carlos Von Koseritz, na frente do número
1.292, no Bairro Medianeira. Trocar 5 lâmpadas fluorescentes na Rua Medianeira, iniciando
ao lado do Supermercado Muller, indo até a Escola João Martins Nunes, pois as lâmpadas
que ali existem estão totalmente defasadas, causando uma escuridão total. Trocando então
por 5 luminárias de 250 Watts de sódio, vai proporcionar segurança para aquelas pessoas
que passarem por ali à noite. Senhor Presidente, gostaria de fazer uma indicação verbal,
encaminhando ao Secretário de Saúde Dr. Pimentel, para convidar os 16 médicos cubanos a
virem nesta Casa na próxima segunda-feira, para que esta Casa também possa homenageálos, recepcioná-los, pois os últimos 10 que vieram, começarão os seus trabalhos na próxima
segunda-feira, no interior principalmente e nos postos de saúde dos nossos bairros. Eu
acredito que eles mereçam isto. A Administração já fez e gostaria que o Senhor Presidente
fizesse este convite, esta indicação. E só gostaria de lembrar Vereador Beto, o Senhor fazia
parte do Governo passado, como outro Vereador, eu não vi nenhum dos Senhores
levantarem e ir contra os gastos abusivos do ex-Prefeito Délcio. E não é agora que o Senhor
vai me deixar com vergonha, porque quem errou, quem causou dano a este Município,
principalmente aos funcionários, foi o ex-Prefeito Délcio, com o seu apoio inclusive. Obrigado
Senhor Presidente. O Presidente Arleu Machado de Oliveira retomou a palavra e disse:
Vereador Balbino, antes de passar para o Moisés, só para dizer, o trabalho que os bombeiros
fizeram nesta cidade aqui, a gente viu e eu estive bem perto assistindo e vendo, o trabalho
que os bombeiros fizeram não só de Taquara como de fora daqui foi exemplar. Colocaram a
vida em risco e eu assisti bem de perto. Ele e mais uma pessoa chamada Tonho Gonzaga, que
meteu a máquina para arrebentar a parede e quase que acontece o pior para ele também.
Então estão de parabéns todos estes que defenderam aqui o fogo que esteve aqui presente,
realmente foi algo importante. Neste momento, o Vereador Adalberto dos Santos Lemos
solicitou uma questão de ordem, porque foi citado. O Presidente Arleu Machado de Oliveira
respondeu que depois da fala do Vereador Moisés Cândido Rangel, passaria a palavra ao
Vereador Adalberto dos Santos Lemos. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Quero saudar
o Senhor Presidente, demais colegas Vereadores e a comunidade que se faz presente na
Casa, ouvintes da Rádio Taquara. Quero inicialmente parabenizar a comunidade de
Entrepelado pelo Baile de Kerb, organizado no último sábado, como bem disse o Vereador
Guido Mario, que estava na portaria cobrando os cartões. Estava conosco o Vereador Telmo,
o Vereador Araújo. Parabenizo a comunidade pelo excelente evento, pela excelente janta
que já é tradicional daquela comunidade. Também convidar a comunidade para o Chá de Dia
das Mães, que está sendo organizado pela Comunidade Evangélica do Km 15, convidando
toda a comunidade da região que puder estar lá, no próximo sábado dia 10 às 15 horas.
Também na semana que vem inicia nesta Casa a Semana da Agricultura Familiar. Como já foi
dito aqui outras vezes, a ONU declarou 2014 o Ano Mundial da Agricultura Familiar. E nós da
Comissão de Agricultura, que é formada por mim, o Vereador Guido e o Vereador Lauri
Fillmann, tivemos a ideia de organizarmos na Câmara de Vereadores, a Semana da
Agricultura Familiar, onde iremos discutir todos os dias da semana, vários setores da
agricultura. Para que a gente possa definir, junto com cada setor, quais são as prioridades
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para o desenvolvimento deste setor. Fazer uma discussão e colocar num documento, para
que a gente possa definir um rumo para a agricultura, um rumo a qual as autoridades tanto
do Legislativo como Executivo, possam trilhar para o desenvolvimento real da agricultura.
Então eu quero usar o espaço para divulgar a programação. Inicia então na segunda-feira, dia
12 às 9 horas, com o pessoal do hortifrutigranjeiro. À tarde, às 14 horas, com o pessoal da
produção de leite. Na terça-feira, dia 13 às 9 horas, o pessoal da apicultura. Às 14 horas,
ainda na terça-feira, o pessoal do gado de corte, abatedores, suinocultura e avicultura. Na
quarta-feira, dia 14 às 9 horas, o pessoal da piscicultura. À tarde, às 14 horas, orizicultura, o
pessoal do arroz. Na quinta-feira, dia 15 de maio, às 9 horas, produção de carvão vegetal. E a
tarde, às 14 horas, o pessoal da agroindústria. E na sexta-feira, a partir das 9 horas,
estaremos reunindo todas as autoridades, lideranças, convido a todos os Vereadores. Na
sexta é muito importante a presença de todos. Mandamos hoje já um ofício convidando o
Prefeito Tito para estar presente. Conversei com o Secretário da Agricultura. Queremos todas
as autoridades aqui, onde iremos colocar todas estas demandas num documento. A intenção
é assinarmos um compromisso de lutarmos por estas demandas. O importante é que a gente
assuma o compromisso de lutar. A gente sabe que nem sempre é possível fazer tudo o que se
pretende aqui, aquilo que deveria ser feito, mas devemos assumir o compromisso de lutar
por aquilo que a comunidade vier aqui durante esta semana, trazendo as suas demandas
para nós. Também quero fazer uma indicação verbal. Hoje à tarde esteve no Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, onde encontrei com o Senhor Arlindo Heinz. Ele me solicitou o
patrolamento, ensaibramento e roçada da estrada de Ilha Nova, mais precisamente na
Travessa Egon Michaelsen. Solicito ao Executivo que possa fazer este trabalho lá, que a
comunidade está solicitando. Quero deixar o restinho do meu tempo ao Vereador Beto
Lemos, que tem algo a dizer ainda. Agradecendo a todos e uma boa semana. Neste
momento, o Vereador Adalberto dos Santos Lemos fez o uso da palavra e disse: Obrigado
Vereador Moisés. Com relação aos hidrantes Vereador Guido, foi contatado pelo Prefeito a
empresa para que a gente aproveitasse a dívida e não pela empresa à Administração. Senhor
Presidente, eu gostaria também já que fui citado pelo Vereador Balbino. Eu não sei se o
Vereador Balbino sabe, mas o Corpo de Bombeiros é regional. E na época em que foi
transferido para a divisa entre Igrejinha e Taquara, o PTB tinha 3 Vereadores na época, mais
que a bancada do PDT. Se faltou força política o seu partido também estava incluso nesta
falta de apoio. E com relação às dívidas, espero aqui, e já falei isto no início do meu mandato,
que o Prefeito Tito consiga pagar as dívidas e se não conseguir, que deixe as dívidas que o
Prefeito Délcio deixou, mas que faça a mesma quantidade de obras que o Prefeito Délcio
deixou, que aí sim eu vou aplaudir e dizer que foi um bom governo. Obrigado Presidente. O
Presidente Arleu Machado de Oliveira retomou a palavra e disse: Eu quero antes de passar a
palavra para o Vereador Nelson, eu quero agradecer aqui o convite que chegou a Presidência
da Casa, da Associação Amigos do Rodeio de Parobé, a respeito do Festejando Parobé, que
vai acontecer de 22 a 25 de maio, na cidade de Parobé. Quero agradecer o convite
personalizado que veio a Presidência. Também na pessoa da Cleide, que é membro da
associação e o seu esposo Adelmo, que estão aqui presentes hoje na sessão. Muito obrigado
pelo convite muito bem redigido, muito bem feito. Se nota a organização do evento pelo
convite que chegou nesta Casa aqui. Um convite inclusive personalizado, muito bom,
demonstra a organização do evento. Muito obrigado. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS:
Queria saudar o Presidente, colegas Vereadores e as pessoas que se encontram presentes no
Plenário. Amanhã eu estarei na parte da tarde em Porto Alegre e vou ver se vou encontrar
alguém na ponte. Eu passo todo dia. Eu acho que eles não têm mesmo, não há como fazer,
nem que junte todo este pessoal lá. Se vai estar a meia noite, o cara não vai assaltar a meia
noite porque eles não estão ali. Vai passar as 2, eles vão assaltar as 2. Não tem como fazer
mesmo. Eu costumo fazer o seguinte: já vou cuidando no acelerador de longe, quando está
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vermelho e daí vou segurando quando chegar perto e se não der eu passo no vermelho
mesmo para não correr o risco. Estarei na Secretaria de Obras solicitando que se coloque
uma lâmpada no interior e que conserte a outra, até porque se há um setor que vem
trabalhando direitinho é o setor de iluminação. A gente sabe, não precisa nem mandar este
relatório para Casa porque a gente sabe que o trabalho da iluminação, da forma como está
indo hoje está muito bom em Taquara e então a gente tem que dizer. Quando nós criticamos
aquilo que é ruim também temos que dizer aquilo que é bom. Eu também solicitei um
trabalho em uma canalização onde tinha um cano quebrado e encontrei a Sheila, pedi para
ela fazer e prontamente fui atendido. Eu acho que não estou aqui agradecendo ninguém
porque quem recebe dos cofres públicos, recebe para trabalhar mesmo. Não tem que estar
tendo agradecimento. Mas eu acho que este é o caminho. Estão começando a acertar o
caminho. Se continuar assim vai dar certo. Tem é que fazer. Eu sempre digo aqui, conversa
não adianta, tem que ter ação. Claro que tem muita coisa que ainda está na conversa, mas
algumas coisas já estão tendo ação, então nós temos também que dizer, quando cobramos,
aquilo que está sendo corretamente feito. O incêndio que aconteceu aqui no centro da
cidade, muitas vezes não é nem que os bombeiros tenham tempo para chegar. Eu fui
motorista dos bombeiros por 8 anos e nós atendíamos de Sapiranga, Canela, Gramado, São
Francisco, Cambará, Santo Antônio, Riozinho e a costa da praia toda, era atendido por
Taquara. Tinha só um caminhão. Aliás, era o único caminhão novo no Estado era de Taquara.
O Prefeito entrou e comprou o caminhão. O outro entrou e colocou o tanque. E aí
construíram ali onde está hoje está a Associação dos Aposentados. Que bom que a
associação está ali, mas poderia ter ficado servindo como uma parte central dos bombeiros
ali. Todo mundo fala, mas eu quero dizer para vocês o porquê que foi transferido. Foi por
causa do caminhão. Eles queriam era o caminhão porque veem aquela escada. No tempo do
Prefeito Ari aquela escada veio da Alemanha. O Prefeito Ari levou um ano para liberar aquela
escada. Vocês olham como funciona este país. Ganharam um caminhão da Alemanha, levou
um ano no porto para liberar o caminhão e o Prefeito Ari para Porto Alegre tentando liberar.
Aí era um caminhão velho, eles tinham um F600, que a Prefeitura tinha colocado no meu
tempo, um motor Mercedes. Era o caminhão que tinha e aquele caminhão Volkswagen que
está aí e foi comprado pela Prefeitura. O que aconteceu. A intenção dos bombeiros regional
até era boa, mas a intenção era levar aquele caminhão que era novo para lá. E é o que
aconteceu. Então não adianta nós discutir o assunto. Poderia ter ficado aquele espaço, não
ficou. Botaram fogo, todo mundo sabe que foi botado fogo ali ou queimado. Esta história de
queimar as vezes é um pouquinho complicado de a gente dizer. Lá onde era a Associação
botaram fogo. Está lembrado, Vereador Guido, que botaram fogo. É assim que funciona.
Então pessoal, os bombeiros é uma instituição que toda a população admira. Pelo trabalho
que fazem, se envolvendo não só em incêndio, é corte de árvore, é para tirar um gato que
trepou lá em uma árvore e todos vocês sabem que é os bombeiros que fazem. Eu acho assim
que precisa de um apoio. Esta é a verdade. Precisa se apoiar e nós sabemos os incêndios que
tem acontecido aqui na cidade que é necessário realmente, não que não seja ali, pode ser em
outro lugar, lugar que tenha acesso. Não adianta colocar bombeiro onde não tenha acesso de
passagem, que eu sei por que fui motorista dos bombeiros e sei que é complicado. Claro, nós
temos que aguardar. Nós da Câmara aqui concordamos, demos um caminhão para os
bombeiros, falta colocar o tanque. Quem sabe com a verba da taxa de incêndio consiga
colocar o tanque. Este caminhão que nós damos é o caminhão para vir para a cidade. Foi esta
a nossa intenção. Então vamos aguardar que isto aconteça. VEREADOR RÉGIS BENTO DE
SOUZA: Senhor Presidente, colegas Vereadores e a comunidade que nos acompanha.
Inicialmente quero deixar aqui a enorme satisfação de podermos ter participado na última
sexta-feira do Encontro Regional do PMDB, sediado na cidade de Taquara, onde tivemos a
oportunidade de receber o nosso pré candidato a Governador José Ivo Sartori, onde fizemos
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uma troca de ideias com ele e organizamos nossas estratégias, nossos trabalhos, nossas
propostas que iremos apresentar a comunidade no momento adequado. Destacar também o
excelente trabalho que foi realizado pelo COMUDE, pelo COREDE do Vale do Paranhana e
Encosta da Serra, especialmente que a Presidente é a Marilene e toda a sua equipe, os
servidores todos envolvidos. Deixar aqui um chamamento com relação às ações que nós
acompanhamos ali. No ano de 2010, 2011 foi aprovado o valor de R$ 30.000,00 para a Escola
CIEP, e até hoje a gente não sabe onde está este valor com relação a este recurso recebido. A
gente quer que através do trabalho realizado pelo COMUDE, pelo COREDE e todos os
envolvidos, que o Governo do Estado cumpra e mande e a gente possa registrar isto nos
meios de comunicação devidamente, para poder fazer as cobranças e chamar os
responsáveis que não dão o dinheiro daquilo que a gente delibera aqui na cidade. Para ser
tão democrático e, como se diz, correto, como os representantes do Governo do Estado do
partido dos Trabalhadores dizem que é, eles tem que cumprir também, não só vim dizer que
vão dar, mas tem que confirmar e dar o dinheiro. Encaminhamos também hoje um resultado
do trabalho que todos os colegas Vereadores nos auxiliaram, com relação à moção de apelo,
encaminhado ao Ministério da Saúde, com relação a UTI neonatal. Nós recebemos o material
e estaremos aqui analisando ele com os colegas Vereadores e estaremos dando na próxima
sessão um pronunciamento com mais afinco e detalhado com relação ao andamento. Mas
recebemos aqui uma resposta e vamos ver se a resposta é positiva ou não para a nossa
comunidade. Falando em melhorias e falando da cidade, o jeito que a gente quer ou o jeito
que as pessoas da nossa cidade querem e a aplicação dos recursos que tanto falamos, vou
deixar aqui alguns encaminhamentos com relação às melhorias que o povo realmente quer.
Na Rua dos Sapateiros, no Bairro Santa Rosa, está uma situação bastante difícil o acesso à
rua. É um lodo, acho que precisa de um patrolamento e ensaibramento diferenciado. Precisa
de uma atenção especial da Secretaria de Obras porque o pessoal ali vai ter que entrar ali de
Jipe, porque está bastante complicado, têm pessoas idosas, mães grávidas ali. A situação está
bastante difícil de acesso das pessoas as suas residências. Também na Rua Loureiro da Silva,
aqui no Bairro Jardim do Prado. A gente acompanhou como a Prefeitura vem fazendo
esporadicamente algumas coletas de podas de árvores. E estas podas as vezes não são
concluídas e quando são realizadas ficam alguns resquícios, que certamente deve orientar e
conversando com o pessoal que está fazendo pode melhorar este serviço. Na Rua 17 de
Junho também a gente deixa o registro que num momento de pico, de maior volume de
veículos, no início da manhã e no final da tarde, está tendo um acúmulo muito grande de
veículos naquela via. Esta via é a rua do Posto 24 horas. Ela está em sentido de mão dupla e
precisa de uma orientação pelo menos dos agentes de trânsito ou uma parceria com a
Brigada Militar, que venha ali pelo menos estar presente orientando para não dar um
acidente. A gente vem tendo esta atenção que certamente pode contribuir e melhorar ainda
mais o serviço da nossa comunidade. Com relação também a Rua Bahia, esquina com a Rua
Paraíba, Felipe Marx e Rua Piauí, no Bairro Santa Teresinha, precisa o Município ter uma
atenção muito grande com relação a uma canalização que é necessária há muitos anos ali e
se possa dar atenção, pois ali dá um alagamento, entra água nas casas quando chove, é
bastante difícil a situação. Na Rua Cassandra Fischer, no Bairro Santa Maria, tentando ajudar
a Prefeitura que passa por um período com dificuldades, como diz o Prefeito e todo o seu
Secretariado, com relação a recursos. O pessoal se mobilizou e está começando a fazer uma
canalização de esgotos que estava correndo a céu aberto. A Prefeitura não pode fazer pelo
estado calamitoso que se passa. A comunidade então está estendendo a mão ali, realizando
uma tarefa que certamente é obrigação da Prefeitura, mas a comunidade está sendo sensível
e realizando este trabalho. Com relação ao incêndio na Loja Pompéia, a gente deixa o nosso
apreço e consideração, tanto quanto com os bombeiros e todos os envolvidos, com o pessoal
da Defesa Civil, mas este é um chamamento a Administração Municipal no seu contexto
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geral, que Defasa Civil não é só uma pessoa, duas pessoas ou três pessoas. Defesa Civil é o
conjunto da Administração Municipal que tem que estar à disposição de qualquer sinistro, de
qualquer situação adversa no Município, para auxiliar. Desta forma pedimos que o Prefeito
dê uma atenção especial, que não está tendo com o setor de Defesa Civil. A gente não vê
uma estrutura melhorada. Logicamente reconhecendo o trabalho da individualização de cada
um e o esforço pessoal de cada setor. Também recebemos informação do Coordenador de
Defesa Civil, Paulo Mello. Conversamos com ele, que vai ter uma instalação de cerca de 40
hidrômetros, que certamente vai amenizar esta situação com relação aos incêndios e a
estrutura dos bombeiros. Era o que tínhamos para a semana e agradecemos a atenção de
todos. VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: Quero saudar o Senhor Presidente, demais
integrantes da Mesa Diretora, também os servidores que aqui estão a serviço esta noite, a
imprensa, comunidade que nos escuta em casa. Em nome do ex-Vereador e ex-Presidente
desta Casa, Senhor Paulo Mello, mais o nosso amigo Cigano, eu quero estender a minha
saudação as demais pessoas da comunidade que se encontram aqui esta noite. Demais
Vereadores e Vereadoras também, colegas. Senhor Presidente, eu quero rapidamente dar os
meus cumprimentos também ao setor de iluminação pública. Como disse o colega, Senhor
Nelson Martins e os demais Vereadores que se manifestaram a respeito. Realmente é um
setor que está funcionando, com poucas pessoas estão fazendo um ótimo trabalho para a
comunidade, chegando aí novamente a quase 300 consertos. Também Senhor Presidente, na
última sessão eu fiz um pedido de informação, quanto ao caminho que estava andando com
relação aos bombeiros, se realmente ia sair um destacamento, a ampliação dos hidrantes. E
houve este evento triste ali na Pompéia e voltou à tona este debate. Acho que é bem
interessante nós entrar para dentro e fazer acontecer logo isto, o que depender de nós.
Também Senhor Presidente, eu fiz hoje um contato com o Secretário de Obras, sobre o
patrolamento lá na Batingueira, eu recebi algumas ligações de lá do pessoal, de amigos que
eu tenho ali, de pessoas conhecidas. E foi feito parte do patrolamento e o resto não. Ele me
informou que teve que remanejar por causa de uma condição, que houve uma emergência
num outro setor, remanejou as máquinas, mas que logo o Senhor Secretário Distrital da
Padilha está dando uma atenção especial ali para aquele pessoal. Também estive hoje
visitando o Bairro Empresa, algumas necessidades que a gente tem ali. Me acompanhou o
Senhor Secretário Paulo Moller. Ele nos falava ali do projeto, de um pedido de informação
que eu fiz inicialmente aqui no meu mandato, sobre as placas com os nomes das ruas na
nossa cidade, principalmente nos bairros e no interior. E me garantiu o Senhor Paulo Moller
que este projeto está já na linha de serviço. Em um momento bem próximo vai estar
acontecendo a colocação das plaquinhas com o nome das ruas, tanto nos bairros como no
interior da nossa cidade. Também hoje contatei o Secretário Inácio quanto a um esgoto a céu
aberto que tem entre as Ruas Tabajara e Osvaldo Cruz, no Bairro Empresa. Um antigo esgoto
que corre a céu aberto ali e que vem incomodando há vários anos ali a comunidade. Ele na
próxima semana vai fazer uma visita ali e vendo a possibilidade de fazer uma encanação,
encanar aquilo ali para resolver o problema. Também gostaria de falar aqui que me preocupa
bastante, de certa forma indiguina, quando a gente levanta aqui questões de alta relevância
para a nossa comunidade e elas ficam meio que a ver navios, como diz o ditado, ou morrer na
praia, que é a questão dos bombeiros, Hospital Regional Federal, Centro Turístico para
Taquara que não temos. Taquara está colocada geograficamente aqui na nossa região. Passa
todo mundo aqui por dentro de Taquara e não chega e não para por falta de atrativo. Temos
que prestar atenção, Senhores colegas, vamos fazer um projeto bonito, grande, para a nossa
cidade nesta condição. Plano Diretor está em andamento, mas é preciso que se torne real
isto aí para que nós possamos ver o andamento da nossa cidade, da forma que nós
queremos. Dragagem do rio é também muito importante, o Guido está aí trabalhando com
isto, nós vamos ajudar. E quanto à dificuldade de comunicação com o Executivo, eu nos
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últimos quase 30 anos, nunca tive tanta dificuldade de conversar com o Executivo como na
Administração passada. Os 4 anos não tive o prazer de ser recebido pelo nosso ex-Prefeito.
Eu não sei se na época, em 2008, não apoiei ele, mas não tive a felicidade de ser recebido por
nosso Prefeito, as várias vezes que procurei. Então eu quero deixar aqui registrado isto aí e
também quero agradecer, Senhor Presidente, por esta oportunidade. Primeiramente a Deus,
a comunidade e também quero desejar a todos nossos colegas, que Deus possa iluminar e
guiar nossos passos, para nós conduzir os nossos trabalhos aqui neste Legislativo com muita
serenidade e com direção de Deus, porque senão não é fácil. Muito obrigado. O Presidente
Arleu Machado de Oliveira retomou a palavra e disse: Amém. VEREADORA SANDRA
BEATRIZ SCHAEFFER: Boa noite Senhor Presidente, demais componentes da Mesa, colegas
Vereadores, Senhoras e Senhores. Ontem aconteceu na FACCAT a 4ª Etapa de Participação
Popular e Cidadã, do ciclo orçamentário estadual 2014 - 2015. Este processo vem sendo
muito bem conduzido em nosso Município, no qual eu destaco o trabalho incansável da
servidora deste Legislativo Marilene Wagner, Presidente do COMUDE em Taquara. Nesta 4ª
etapa, aconteceu a votação de prioridades a partir das decisões municipais, que já haviam
sido sintetizadas anteriormente. Novamente as proposta eleitas dizem respeito às áreas de
segurança, educação e saúde. E aí vem o meu questionamento. É necessário mobilizar toda
uma comunidade ao longo de 5 etapas, para que se chegue a constatação que as prioridades
estão na área de segurança, saúde e educação? É justo ratear o valor de R$ 330.000,00 entre
11 escolas estaduais, sendo que cada uma irá receber a quantia de R$ 30.000,00? É
necessário movimentar a união de forças da segurança, que inclui bombeiros, Brigada
Municipal Ambiental, Brigada Militar, Polícia Civil, SUSEPE, para que recebam o mínimo
necessário para executar com dignidade o seu trabalho? Caminhão de bombeiros, viaturas,
kit de informática, kit mobiliário, kit armamento, kit proteção. Todos estes itens são
indispensáveis para que executem o seu trabalho. É digno a população se mobilizar para que
sejam destinadas verbas para equipamentos, para o hospital e para as unidades básicas de
saúde. A meu ver tudo isto é desnecessário. O processo é válido, porém estar sendo
conduzido desta forma? Não acredito. Podem me dizer que o cobertor é curto, que é preciso
elencar prioridades, porém educação, saúde e segurança são prioridades sempre e obrigação
do Estado. Porém o que eu gostaria de ver acontecer e participar das escolhas são projetos
diferenciados, nas áreas do esporte e lazer, como por exemplo, a estruturação de centros de
treinamento, a aquisição de implementos e materiais esportivos, o apoio a programas
educacionais por meio do esporte no turno inverso. Gostaria de ver também, sendo votados
projetos na área do desenvolvimento social e erradicação da pobreza, como implantação e
implementação de restaurantes populares, de hortas e cozinhas comunitárias, de padarias
comunitárias. Gostaria de ver sendo votados cursos de multiplicadores em educação para o
trânsito, programas permanentes de educação para o pedestre. Tantas iniciativas, tantos
programas interessantes e tanta energia desperdiçada para que se chegue à conclusão de
que segurança, saúde e educação sejam prioridade. Isto todos nós sabemos e é dever do
Estado. Não precisamos armar todo um esquema para fazer uma votação e chegar à
conclusão que isto sim é prioridade. A prioridade deve ser do Estado em manter as escolas
funcionando perfeitamente, manter os cidadãos seguros e que ele tenha acesso a uma saúde
de qualidade. O que nós queremos ver acontecer são projetos diferenciados que tragam uma
melhor qualidade de vida para todo o cidadão. Esta é a minha mensagem para hoje e eu
espero que todos tenham uma semana muito iluminada, muito alegre e de cheia de coisas
boas. Muito obrigado pela atenção. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA
SILVEIRA: Cumprimento o nosso Presidente Dr. Arleu e em seu nome cumprimento os
colegas Vereadores, as pessoas que se encontram no Plenário e os ouvintes que nos ouvem
através dos meios de comunicação. Eu quero iniciar a minha fala dando continuidade a fala
da Vereadora Sandra, com relação ao processo da Participação Popular e Cidadã. Tivemos na
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segunda, ontem, na FACCAT, o afunilamento dos investimentos que virão para a nossa
cidade, a fatia do orçamento estadual de 2015, para o nosso Município. Fiquei muito
contente em ver a educação propagada pelo nosso Presidente do COREDE, o professor
Delmar Henrique Backes, dizendo não mexam no recurso da educação. Importantíssimo
Senhores, educar o povo é menor o gasto no futuro com saúde e com segurança. Esta é uma
fala que repetimos e repetiremos sempre. Quanto maior o gasto, o investimento em
educação, mais o povo será educado e se cuidará e cuidará dos outros. Importantíssimo isto.
Além do que também foi acertado que no ano que vem virá um caminhão de bombeiros para
Parobé e no ano seguinte acertamos um para Taquara. Senhores, o processo está em
andamento, mas nós temos ainda nos dias 02, 03 e 04 de junho a parte mais importante, que
é a votação pela internet. Só conquistaremos as demandas que foram ontem decidas na
FACCAT, se houver um número significativo de votos conquistados e aí sim nós precisamos
trabalhar novamente. No ano passado os Vereadores já se envolveram e o resultado foi
positivo. Façamos um chamamento a população, porque ainda é tempo. Que as diretoras das
escolas, tanto públicas municipais quanto estaduais, se envolvam no processo e auxiliem na
conquista de votos e nós estaremos garantindo verba para o Município de Taquara, nas áreas
de educação, segurança e saúde, necessárias para o andamento do Município. Políticas
públicas necessárias para o andamento de qualquer cidade. Quero também dizer que hoje eu
li no jornal, que nós estamos entrando no período final da Campanha Nacional de Vacinação
Contra a Gripe. Fizemos hoje em parceria, eu e a Vereadora Sandra, e com o auxílio dos
Senhores Vereadores, uma moção de apelo que será endereçada ao nosso Ministério da
Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde e a Prefeitura, com cópia para a Secretaria Municipal
da Saúde, para que sejam incluídos no grupo de risco, os professores. Falei a pouco na
educação. Senhores, qualificar a educação perpassa pelo cuidado do nosso professor. Se eles
não estão incluídos no nosso grupo de risco isto é ruim. Contamos no ano passado com a boa
vontade da equipe do nosso Secretário de Saúde e alguns professores foram vacinados, mas
isto não é suficiente. Nós queremos todos os professores sendo vacinados. Temos a
vacinação para crianças de 6 meses a 5 anos incompletos, mulheres grávidas, mulheres que
recém tiveram os seus filhos, temos também as pessoas que trabalham na saúde e os
presidiários. É necessário que seja incluído os professores. Quem cuida das nossas crianças,
está em uma sala de aula, precisa ser cuidado pelo poder público, precisa sim ser vacinado.
Por isto a importância de fazermos o documento hoje. Torçamos para que ele tenha a
eficácia, um resultado bom e que a gente tenha incluído o professor na vacinação.
Rapidamente ainda eu quero dizer que fui interpelado por um cidadão taquarense, eu já
concluo, eu só quero fazer aqui um desabafo, um cidadão taquarense me interpelou esta
semana, dizendo se eu estava feliz com o ocorrido na cidade de Taquara, com relação ao
incêndio. Consegui manter a calma e respondi para ele que eu sou Vereadora e que nós
todos os Vereadores devemos ser cobrados sim, mas com o devido respeito, sem a
ignorância e a crueldade que ele demonstrou. Sugeri com a maior calma que ele fosse gritar
muito mais a quem tirou daqui a corporação do que para quem está tentando trazê-la de
volta para cá. Eu quero deixar aqui registrado um desabafo e a minha tristeza, porque nós
Vereadores estamos empenhando em resolver. E o nosso Prefeito também. E ele não foge de
cobrança porque se fugisse não andava no meio do povo quanto anda. Mas nós temos que
ser cobrados com educação e o respeito que nós merecemos porque nós estamos aqui
trabalhando e sério. E isto faz parte do trabalho de um Vereador. E nós precisamos sim, de
cobrança da comunidade taquarense, mas de cobrança com respeito e com a dignidade que
o nosso cargo merece. Desejo a todos uma boa semana e agradeço por ter passado um
pouco do meu horário. VEREADOR TELMO VIEIRA: Boa noite Senhor Presidente Vereador
Arleu, demais membros da Mesa, aos Vereadores e as Vereadoras, ao público que nos
prestigia esta noite, aos ouvintes da Rádio Taquara e demais veículos de comunicação que
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nos acompanham. Bem, eu quero ceder os 30 segundos ao Vereador Balbino. O Vereador
Luiz Carlos Balbino de Oliveira passou a fazer o uso da palavra e disse: Obrigado Vereador
Telmo, eu só gostaria de passar a todos os Vereadores e aos ouvintes da Rádio Taquara, um
convite que me chegou às mãos, para que neste sábado próximo, na Escola Nereu Wilhems
haverá uma apresentação a partir das 8 horas da manhã. E também à tarde, a partir das 15
horas, na Escola João Martins Nunes, haverá um chá em homenagem ao Dia das Mães, com
participação dos alunos, professores e da nossa comunidade do Bairro Medianeira. Estão
todos convidados e muito obrigado. Senhor Vereador, aproveitando o seu tempo, eu só
gostaria de agradecer ao Secretário de Trânsito, Senhor Paulo Moller, pela operação tapa
buracos que está sendo feita na cidade e algumas ruas, onde realmente estavam
intransitáveis e hoje já tem lugar para o trânsito dos veículos. E ao Secretário de Obras, o
Senhor Ferreira, pela recuperação na Rua Santo Antônio, no Bairro Medianeira, onde foi
restaurada aqueles buracos que também praticamente intransitável. Obrigado Vereador pelo
tempo. O Vereador Telmo Vieira retomou a palavra e disse: Ok Vereador Balbino. Bem, inicio
o meu pronunciamento destacando uma reivindicação das mães do Município de Taquara. E
por que faço isto. Bem, faço isto, pois estamos na semana de comemoração do Dia das Mães,
cidadãs as quais eu tenho o maior respeito pelas quais lutarei enquanto Vereador, para que
mães, pais e filhos tenham o que lhes é direto. E uma das questões é referente à creche ou
escola de educação infantil. Porque entendo que hoje as mães tem a necessidade de sair do
seu lar, deixar seus filhos, muitas vezes com uma cuidadora, a qual elas têm que pagar e ir
trabalhar fora para aumentar a renda familiar. E sabemos que hoje isto é uma realidade e é
em cima disto que devemos trabalhar. Acredito eu, sabemos que temos no Município escolas
de educação infantil em pleno funcionamento, algumas ainda em término, outras em
reformas. Mas infelizmente não suprem de imediato toda a necessidade desta demanda, mas
sei do comprometimento do Prefeito Titinho para resolver esta questão. Neste momento
quero falar das mães do Distrito de Padilha e Rio da Ilha. Mães que tanto esperam a
construção de uma escola infantil e esta é uma promessa de campanha do Prefeito Titinho e
a esta promessa eu faço coro. Porque sei da dificuldade que enfrentam estas mães para
poderem trabalhar fora e buscarem junto a seus esposos uma renda familiar maior para
suprirem as necessidades de seus lares. E tenham fé, que o trabalho deste Vereador junto ao
Executivo é lutar para esta realização. Fico feliz em saber da lei sancionada pela Presidenta
Dilma, na última sexta feira dia cinco, a lei que nos fala, que obriga o Estado e Município,
crianças de quatro anos deverão estar obrigatoriamente matriculadas nas escolas em 2016.
Muito bom, fico feliz, mas eu quero saber qual o respaldo que o Governo Federal dará ao
Estado e aos Municípios. Porque hoje estamos enfrentando uma luta sem tamanho para
conseguir uma creche nestas localidades que eu mencionei a pouco tempo, que é no Rio da
Ilha e na Padilha, e com recursos de onde, dos cofres públicos? Com o orçamento próprio da
Prefeitura é complicado. Então que ela nos dê esta lei e também nos dê o respaldo também
aos nossos Municípios. Também fiz uma indicação hoje, solicitando ao Executivo que
juntamente com a Secretaria competente, viabilize a colocação de areia junto à quadra de
esporte do Parque do Trabalhador, tendo em vista que os usuários da mesma estão
encontrando dificuldades para praticar o futebol de areia, vôlei e outros esportes que
praticam lá. Também fiz algumas indicações, a qual foi contemplada pela Secretaria de Obras,
uma delas é o conserto do calçamento na Rua Pinheiro Machado. Fiz esta solicitação na
semana passada e fui atendido. Também se iniciou o trabalho de limpeza das pracinhas
públicas. Isto me deixa muito feliz, porque se começou pela localidade ali da Nossa Senhora
de Fátima, na Pracinha Tereza Borba Ferreira. Fico muito feliz, pois estava no mato e hoje
temos já uma limpeza naquela área. Senhor Presidente, eu vou comentar sobre o Major
Zanini. Infelizmente acontecem coisas que estão fora de nossas alçadas. Porque quando a
gente se refere a militar, a gente se refere ao Regime Militar. Eu fiz parte, eu sei que o Senhor
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também fez parte, o Senhor Nelson fez parte. Quem fez parte sabe. Vereador Anildo, não
adianta porque militar é militarismo e militarismo manda quem pode e obedece quem
precisa. Quem manda é as gemadas e onde tem o canetaço eles não voltam atrás. Então
infelizmente temos uma luta que não vislumbro a vitória. Também quero fazer um
requerimento verbal solicitando ao setor de iluminação que faça um conserto em algumas
lâmpadas na Estrada Geral de Padilha, porque tem muitas lâmpadas queimadas lá. E depois
de tudo, eu quero deixar um abraço enorme e um beijo no coração de cada mãe deste
Município e de todo o Brasil, porque além de elas terem todo o meu respeito, eu acredito
que mãe é um dos bens que a gente tem o maior apreço neste mundo e também os nossos
filhos. Eu quero enviar os meus sinceros votos de alegria, paz e saúde em seus lares e um
beijo especial a minha mãe, que é a minha vida. E também à minha esposa, uma baita de
uma mãezona, eu e minhas filhinhas te amamos muito. Um beijo a todas as mães e um
abraço no seu coração. Uma boa semana a todos. VEREADOR ARLEU MACHADO DE
OLIVEIRA: Senhores, Senhoras, Vereadoras, pessoas aqui presentes. Eu fiz, não é do meu
feitio fazer muito requerimento, indicações, mas de vez em quando as pessoas me procuram
e eu faço algumas indicações e requerimentos necessários. Eu prefiro normalmente falar com
as pessoas do Executivo e pedir que façam o serviço, me parece as vezes mais ágil. Mas eu fiz
alguns requerimentos necessários, uma senhora me abordou na rua esta semana e pediu,
por favor, faça alguma coisa para a rua nos fundos do Presídio, naquela ruazinha que vai até a
CORSAN. Eu fui olhar hoje e é a Rua 17 de Junho. Então eu passei por lá hoje para ver a rua.
Realmente tem um trecho da rua que está praticamente intransitável e o esgoto está vindo
de cima do Presídio, passando pelo meio da rua. É importante que o Município dê uma
olhada nisto aí. Eu fiz o requerimento. Nem sei o nome da pessoa que me abordou. Mas
estive lá olhando, realmente a rua está com sérios problemas, tem que alargar, botar
patrolamento e ensaibramento. A rua que sai lá na ERS 020, que passa pela CORSAN. Aquela
rua está abandonada e está muito difícil. Eu pediria que o pessoal das obras atentasse então
para isto. Também fiz um outro requerimento, já tinha feito um do mesmo local, onde eu
tinha solicitado colocar as sinaleiras e quero hoje novamente reiterar, porque acho que
podemos salvar vidas e se eu conseguir salvar uma vida ou mesmo um acidente grave com
uma pessoa, valeu a pena eu ter aqui falado neste assunto. Aquela sinaleira ali do Tatinho, ali
na Santarém com a Rua Picada Gravatá é uma roleta russa. Eu peço encarecidamente ao
Poder Executivo, e, aqui não me interessa se é por voto, se não é voto, se é partido, se não é
partido, a minha preocupação é com o cidadão, com as pessoas que passam por ali, então
estes pedidos que eu faço aqui não são demagógicos, tem é que funcionar. E aquela sinaleira
a muitos e muitos anos, a muitos e muitos Prefeitos que já passaram e não fizeram isto.
Agora com asfaltamento ficou muito mais perigoso. Então por favor, eu pediria que
colocassem ali, no mínimo rapidamente, quebra molas naquele local. Porque ali é preferível
colocar um quebra molas ilegal que perder vidas. Então prefiro que coloque quebra mola.
Mas é ilegal o quebra molas. Sim, a vida o que é? A vida vale muito mais. Então aquilo ali é
uma roleta russa. As pessoas vêm de cima da Picada Gravatá em alta velocidade e o outro
atravessa também e não param, e ali está dando um acidente atrás do outro. Pessoas tem
me falado seguidamente. Então eu estou requerendo que seja colocada sinaleira, quebra
mola e faixa de segurança. É crucial que se faça isto, é importante que faça isto, por isto não
estou perdendo meu tempo e sim reiterando este pedido que é muito importante se fazer
isto aí. Também quero aproveitar o ensejo para dizer que participei então da Assembleia da
Consulta Popular. Também quero parabenizar a nossa Diretora que é do COMUDE, fez um
trabalho, parabenizar também o nosso Presidente do COREDE Delmar Backes, que lá estava
presente. Porque bem ou mal se o dinheiro é pouco ou não é muito, o trabalho foi feito e foi
bem feito e foi buscado. Então os Vereadores que estiveram lá presentes também
verificaram como é que é. Foi muito importante o trabalho que foi feito nesta assembleia,
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para reivindicar coisas para o nosso Município. Quero também, mais uma vez, dizer o
seguinte. Estou muito triste, muito pesaroso, pela saída do Major Zanini do Comando da
Brigada Militar de Taquara. É importante, isto é segurança da cidade que eu estou falando.
Aqui não vai contra qualquer outro tipo de comando. Não vai contra ninguém, mas nós
tínhamos aqui uma pessoa capacitada tecnicamente, capacitada no trabalho, uma pessoa
que era benquisto, inclusive no comando junto aos seus comandados, pessoa benquista com
a comunidade, se dava bem com o Executivo, com o Legislativo. Simplesmente retiraram o
comandante da Brigada de Taquara sem dizer o porquê. Por que tirar o que é bom daqui?
Outra coisa, eu conversei hoje com um soldado da Brigada que me disse, olha bem, eu não
vou dar o nome dele, mas ele me disse que dois soldados da Brigada, conversei com eles
hoje, estão indo para Novo Hamburgo todo o dia, sendo retirados de Taquara para ir para
Novo Hamburgo dar atenção. Quem me disse foram os próprios soldados, não foram
terceiros. Que estão indo todo o dia, a pedido do comando, para dar assistência em Novo
Hamburgo porque lá está muito grande o problema, então tiram daqui de Taquara. Isto nós
já temos pouca gente. Já temos poucos soldados atendendo aqui. Temos uma serie de
problemas de homicídios aqui na região. Nunca se viu tanto homicídio como tem acontecido.
O problema da drogadição é muito grande na cidade. O nosso problema aqui hoje é crucial
de assaltos. E aí se retira soldados daqui para reforçar Novo Hamburgo. O que é isto. Não se
faz mais concurso público aqui no Estado. Não tem mais Brigada. Há vinte anos atrás nós
tínhamos mais brigadianos em Taquara do que hoje, por incrível que pareça. Não temos mais
aqui brigadiano. A culpa quero dizer aqui, a culpa de assaltos, a culpa de homicídios,
latrocínios, que aumentaram na nossa cidade não é da Brigada Militar. Não. É do Governador
do Estado que não está dando condições de trabalho para os soldados. Além de não ter
brigadianos que chegue, não ter funcionários que chegue, não tem equipamento que chega,
que é um 38 contra uma 12, contra uma metralhadora, que o Balbino sabe muito bem, que é
umas metralhadoras fortes que a bandidada tem. O que vai fazer um soldado com um 38 ou
um 45 em último caso aí contra estas armas pesadas. Além de não ter isto, como é que vai se
cobrar que o soldado se atire na frente desta bandidada que está aí, deste crime que está
aumentando cada vez mais. Fica aqui então que chegue a minha palavra até o Governo do
Estado. Vamos acreditar um pouquinho mais na segurança. E eu espero que o próximo
Governador, que não se sabe quem é, qualquer um, ou com a reeleição deste ou com a
eleição de outro, não importa quem seja, mas que priorize um pouco mais a segurança
pública, porque é dramática a situação das pessoas que andam sem segurança pública aqui
em nosso Município e em todo o Rio Grande do Sul. A situação é dramática. Agradeço então
mais uma vez a todos que estiveram prestigiando este momento e desejo a todos uma boa
semana e que todos fiquem com Deus. Após a Palavra em Expediente manifestaram-se em
Questão de Ordem os seguintes Vereadores: Adalberto Soares, Telmo, Guido Mario, Régis,
Nelson, Arleu, Adalberto Lemos, Balbino, Sirlei, Anildo e Eduardo. Antes de passar para a
Ordem do Dia o Presidente fez um breve registro relatando que com muito orgulho na
semana passada assinou a aposentadoria merecida da Servidora desta Casa, senhora
Marilene Wagner, que desde então continua a exercer a mesma função de Diretora
Legislativa, só que agora como CC deste Legislativo. Em seguida o Presidente deu início a
Ordem do Dia, solicitando que a Diretora Legislativa procedesse na leitura do Projeto de Lei
que está na pauta desta Sessão, acompanhado de Parecer das Comissões desta Casa, para
posterior discussão e votação em Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 089/2014 de
autoria do VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH- Denomina de BECO DO JUCA, uma
Rua do Município de Taquara/RS. A Comissão geral de Pareceres apresentou Parecer
favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade.
Manifestaram-se os Vereadores Eduardo e Guido Mario. Após a Ordem do Dia o Presidente
colocou em votação separada a seguinte matéria: Moção de Apelo Nº 009/2014 e Moção de
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Protesto Nº 010/2014 – Aprovadas por unanimidade. Requerimento Nº 134/2014 –
Aprovado por unanimidade e sobre o mesmo manifestaram-se os Vereadores: Arleu,
Eduardo, Guido, Telmo e Valdecir. Logo após com a concordância dos demais Vereadores o
Presidente colocou em bloco a votação do restante da matéria lida nesta noite e a mesma foi
APROVADA por unanimidade dos Vereadores. Requerimentos: Nº 135 a 139/2014. Pedidos
de Informações: Nº 046 e 047/2014. Indicações: Nº 292 a 306/2014. Requerimentos
Verbais: VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: 1º - Solicito que a Mesa Diretora desta Casa
Legislativa organize uma reunião convidando o Secretário Municipal de Segurança e Trânsito,
Coordenador Municipal de Defesa Civil, Comando do Corpo de Bombeiros de Taquara/RS e
Diretor da CORSAN, para tratar de diversos assuntos que preocupam a comunidade em geral,
tais como: hidrantes instalados na cidade, área central para implantação de um Quartel de
Bombeiros, entre outros. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: 2º - Solicito que o Executivo
Municipal encaminhe a este Vereador cópia da escritura do terreno em que está situada a
Escola Barão de Rio Branco, na localidade de Rodeio Bonito. VEREADOR LUIZ CARLOS
BALBINO: 3º - Solicito que o Executivo Municipal, através do Setor de Iluminação Pública
providencie a troca de cinco luminárias de 70 w para 250 w, na Rua Tapajós, Bairro
Medianeira. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO: 4º - Que o Presidente desta Casa, envie Ofício
ao Secretário de Saúde, senhor Carlos Alberto Pimentel, para que o mesmo convide os
dezesseis Médicos Cubanos recentemente chegados à cidade, para virem a esta Casa
Legislativa na próxima segunda-feira, dia 12/05, para serem recepcionados pelos Vereadores,
conforme foi feito aos primeiros Médicos que chegaram ao Município. VEREADOR MOISÉS
RANGEL: 5º - Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente
providencie o serviço de patrolamento, ensaibramento e roçada na estrada conhecida como
“Travessa Egon Michailsen”, na localidade de Ilha Nova, pois as mesmas encontram-se em
más condições de trafegabilidade. VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: 6º - Solicito ao Executivo
Municipal informações quanto à reunião realizada pelo Secretário de Trânsito, senhor Paulo
Cesar Möller, na Rua Sete de Setembro, no Bairro Santa Teresinha, no ano de 2013, onde se
comprometeu há mais de um ano, em colocar quebra molas ao longo da mesma rua, quando
fosse comprada a primeira leva de asfalto, e ainda não foi realizado. Se existe ainda este
compromisso com a comunidade? E qual a programação para realização? VEREADOR TELMO
VIEIRA: 7º - Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente
providencie o conserto de luminárias na estrada geral da localidade de Padilha, pois muitas
delas encontram-se com problemas. Nada mais havendo a tratar, às 21h10min, o Presidente
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão Ordinária,
agendando a próxima para o dia 12/05, às 18h, no Plenário desta Casa. E, para constar, eu
Silvana Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de Vereadores de Taquara, lavrei a presente
Ata, que segue assinada por mim e pelo Servidor Fernando Machado de Bittencourt, o qual
transcreveu a Palavra em Expediente, onde após lida e aprovada também será assinada pelos
Vereadores
desta
Casa.
Sala
de
Sessões,
06
de
maio
de
2014............................................................Silvana Lopes e Fernando Machado de Bittencourt.
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