ATA Nº 3.988
Aos 26 dias do mês de maio do ano de 2014, às 19h30min, no Ginásio de Esporte da Escola
Estadual de Ensino Médio Wilybaldo Bernardo Samrsla – CIEP de Taquara/RS, realizou-se a
17ª 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 do Legislativo Taquarense, Vereador Arleu Machado de Oliveira a Diretora
Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão que também é a 3ª
Sessão Ordinária de Interiorização da Câmara de Vereadores de Taquara/RS, conforme
Requerimento Nº 046/2014, de autoria do Vereador Arleu Machado, aprovado em Sessão
Ordinária do dia 17 de março do corrente ano. Nesse momento foram convidadas as
seguintes autoridades para fazerem parte da Mesa Oficial dos trabalhos: Secretário Municipal
de Obras e Serviços Urbanos, João Luiz Ferreira (Representando o Prefeito Municipal, Tito
Lívio Jaeger Filho); Sargento Valdemar Vieira Dias do Comando dos Bombeiros de Taquara;
Capitão Aparício Renner da Silva do Comando da Brigada Militar de Parobé; Senhor Evandro
Oliveira Teixeira – Diretor do Presídio de Taquara; Senhor Hélio Neumann – Diretor da
Empresa Citral de Taquara. Também foi citada a presença dos Secretários Municipais de
Segurança e Trânsito e de Desenvolvimento Econômico, do Presidente da ACISA de
Sapiranga, do Tenente Costa da Brigada Militar, Representante da Associação do Bairro
Empresa e Imprensa local, Jornal Panorama e Rádio Repórter do Vale. A partir deste instante
o Presidente Arleu deu início aos trabalhos da noite saudando todas as pessoas presentes,
em especial a Direção, Professores, Servidores, alunos e pais de alunos do CIEP e ao
Homenageado da noite, Major Adriano José Zanini. Agradeceu ainda a Diretora da Escola
CIEP, pela cedência do Ginásio de Esportes deste Educandário para que fosse possível a
realização da 3ª Sessão Ordinária de Interiorização do Poder Legislativo Taquarense. A seguir,
o Presidente Arleu convidou o Pastor Enilton Vasconcelos Bitencourt, da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus de Taquara para deixar uma mensagem de abertura nesta Sessão. Dando
continuidade aos trabalhos da noite o Presidente convidou o Major Adriano José Zanini para
se posicionar a frente da Mesa Oficial dos trabalhos para receber uma Homenagem pelos
relevantes serviços prestados a nossa Comunidade no período em que esteve à frente do
Comando da Brigada Militar de nosso Município. A presente Homenagem foi solicitada
através do Requerimento Nº 149, datado do dia 12 de maio de 2014, de autoria do Vereador
Telmo Vieira, aprovado por unanimidade em Sessão Ordinária do mesmo dia. Nesse
momento o Presidente Arleu convidou o Vereador Telmo Vieira, Propositor desta
Homenagem para fazer sua manifestação. Depois disso foi concedida a palavra ao Major
Zanini, o qual fez um breve relato do seu trabalho enquanto esteve no Comando da Brigada
Militar de nossa cidade agradecendo a todos pela receptividade e acolhida que teve nesse
período. Ao final da Homenagem o Vereador Telmo entregou ao Major Zanini um Certificado
de Honra ao Mérito pelos relevantes serviços prestados a comunidade taquarense. Depois
disso o Presidente convidou a Vereadora da cidade de Sapiranga, senhora Bruna Blos para
fazer parte da Mesa dos trabalhos e na sequência convidou à senhora Carina Kusler,
representante da Associação dos Moradores do Bairro Empresa (AMABE II), para fazer uso da
palavra pelo tempo de 10min, momento em que a mesma relatou algumas reivindicações
trazidas pelos moradores do Bairro Empresa, no que segue: Boa noite. Boa noite aos nossos
Vereadores e Vereadoras, ao Presidente da Câmara Doutor Arleu, as demais autoridades e
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boa noite também a nossa comunidade. Gostaria de iniciar agradecendo ao Senhor Prefeito
por realizar a pintura e a limpeza da nossa Bica D'água. A maioria daqui sabe onde é, mas
para quem não sabe é na parte da Empresa, na frente, perto da Empresa Car, próximo da
Igreja da Assembleia. Aproveitando o momento, nós gostaríamos de pedir para que fosse
planejado um projeto para revitalizar a mesma, já que muitas pessoas buscam água ali.
Queríamos que fosse um lugar de lazer, com novos equipamentos, balanços, bancos, para
que nós da comunidade e os que vêm de fora possamos usufruir deste espaço. Esta água que
corre lá na bica é uma água mineral. Muita gente vem buscar ali já por ter uma água suja.
Também em nome da nossa comunidade temos um pedido especial a todos os nossos
Vereadores. Nós gostaríamos de pedir que todos os nossos Vereadores trabalhem juntos,
não assim separadamente, mas que todos peguem juntos, já do que já fazem. Nós sabemos
que é um trabalho duro. Muitas vezes as pessoas dizem que não fazem nada. Fazem. Eu
estou sempre lá na Câmara de Vereadores, participo bastante lá, vou frequentemente. A
gente sabe do trabalho dos nossos Vereadores, mas a gente gostaria de pedir para que
trabalhassem juntos pela nossa comunidade. Aqui no nosso bairro a gente precisa muito que
fossem revistos os projetos como as obras do PAC, que constituem ali as casas que estão
sendo construídas. Têm muitas ainda por terminar, têm algumas ainda por iniciar a fazer e a
gente se preocupa muito com isto, porque nós temos esta área das duas últimas ruas aqui
que sofrem muito com a enchente nesta época do ano, chove muito, tem muita enchente. A
gente gostaria também de pedir para que fosse visto o projeto do dique, porque se a gente
se preocupa imagina quem mora nestas ruas. Quando começa a chover a preocupação é
grande. Também quanto aos calçamentos, tem algumas ruas que já foi pedido e a gente
gostaria de pedir, que fossem vistos estes projetos novamente. Também que desse
continuidade ao Arroio Sonda. Queremos pedir que seja terminado também a academia que
foi iniciado no pátio do nosso Posto de Saúde, com o intuito de melhorar a saúde da
comunidade, para que pessoas com problemas de hipertensão, diabetes e outros problemas
possam usufruir dali também. É um lugar mais próximo. Então ali no Postinho o médico já
pode fazer uma avaliação junta também. Então foi iniciada, a gente não sabe o por quê ela
está parada, não foi terminada, e a gente gostaria de saber, a gente gostaria de ter respostas.
É uma coisa que a comunidade deseja. Também pedimos que eu já tinha falado, da
continuidade do dique. Queremos que o Senhor Prefeito, juntamente com a Câmara de
Vereadores, possa atender todas as reivindicações, também as que são feitas pelo pessoal
que mora no Bairro Olaria, que é o mesmo bairro aqui do nosso, que o Prefeito possa
atender, mas a gente pede uma atenção maior quanto a este pessoal que mora aqui atrás. E
do ponto de vista assim de agradecer, nós agradecemos a oportunidade de poder estar aqui
pedindo isto, a gente já fez vários ofícios, mas agradecer pela oportunidade que a gente tem
de poder nos comunicar com vocês. E é isto de minha parte. Em nome da comunidade do
Bairro Empresa, nós agradecemos pela atenção, sabendo que vamos ser respondidos de
alguma forma. Muito obrigado. Logo após o Presidente comunicou que inverteu a pauta
desta Sessão, transferindo a leitura da matéria para o final dos trabalhos e de imediato 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 da Casa. PALAVRA EM
EXPEDIENTE: VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Boa noite Senhor Presidente
Vereador Arleu Oliveira, demais autoridades presentes na Casa, comunidade que nos
prestigia hoje aqui no CIEP, escola que já estudei em 2007. Major Zanini, todas as
homenagens ao Senhor foram justas e inclusive eu tive oportunidade de ser o primeiro que
fez aquele convite que o Senhor falou para a Câmara que o Senhor estava 48 horas com o
apoio dos colegas. A homenagem do Vereador Telmo está de parabéns, pela homenagem
que é justa pelo seu trabalho. Quero cumprimentar também a quem nos acompanha pela
Rádio Taquara e internet. Este ano em 2014 iniciando no ano passado em março, mas em 24
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de março de 2014 projeto que a maioria dos Senhores e das Senhoras aprovaram. A gente
iniciou indo toda a semana a Porto Alegre Senhoras e Senhores, levar na Casa Civil ao
Governador do Estado, na SEINFRA, no DAER, na EGR e no Gabinete dos Prefeitos, pedidos lá
para que possamos ter em Taquara lombadas eletrônicas, pardais, uma vez que nós estamos
aqui no miolo da região com 4, com 3 rodovias nos cortando, praticamente uma ilha aqui em
Taquara. E amanhã, depois do pedido de hoje, estará fechando Senhoras e Senhores, 60
pedidos que nós já fizemos e está dando resultado aos poucos. Eu consegui para os Senhores
e as Senhoras terem uma ideia, uma audiência com o Secretário de Estado, Senhor João Vitor
Domingues, na próxima semana dia 03, Secretário da SEINFRA. Ele que comanda o DAER para
que pessoalmente lá a gente possa fazer as nossas reivindicações. Entre eles, como eu falei,
lombadas eletrônicas, pardais, acesso direto à Estação Rodoviária, Senhor Hélio, ali junto a
Avenida Sebastião Amoretti, para que possa colocar uma rótula ou uma sinaleira. Isto
inclusive que o Prefeito está pedindo desde junho do ano passado. Inclusive o Prefeito, o
nosso Presidente, o Ferreira, está representando ele, me disse que ele não poderia estar aqui
no horário, talvez ele venha mais tarde, uma vez que ele tinha no Hospital Mãe de Deus, uma
audiência às 6 da tarde. Todos nós conhecemos o trânsito em Porto Alegre. Eu quero
agradecer a todos os Senhores e Senhoras, dia 19 de maio fez 21 anos que eu organizo
competições de ciclismo e hoje sou presidente da Liga Riograndense de Ciclismo. E outro dia
o Vereador Telmo, companheiro de partido, meu amigo, meu irmão, entrou com um projeto
aqui na Casa tornando a Liga Riograndense de Ciclismo de Utilidade Pública para o Município
de Taquara. E muitas pessoas me questionavam o por quê seria de utilidade pública. E nós
tivemos e eu quero agradecer a todos que votaram a favor, eu me abstive, logicamente, mas
todos os Senhores e Senhoras votaram a favor, eu participei junto a FUNDERGS, Secretária de
Esporte e Lazer do Governo do Estado e lá nós fomos contemplados, isto que irá beneficiar
diretamente o Bairro Empresa, Loteamento Olaria. Fomos patrocinados Senhoras e Senhores,
para o dia 27 de julho e 03 de agosto, para que seja realizado aqui no bairro o 2º Torneio do
Lápis. O 2º Torneio do Lápis que acontece é dedicado para crianças de 7 a 12 anos. E estas
crianças jogarão futebol no dia 27 de julho e 03 de agosto, período em que estão de férias as
escolas e ao invés de ganhar uma medalha vão ganhar um kit escolar e vão voltar a estudar
com material escolar novo. São 506 kits Senhoras e Senhores, que a criançada vai ganhar,
aqui está o símbolo de uma marca, mas na verdade é do Governo do Estado que estará
presente nestes kits. Cada kit deste será uma pastinha desta, a criança ganhará uma camiseta
do evento, cada pastinha desta virá com 100 folhas de ofício dentro da pastinha, 2 cadernos
espirais, 1 jogo de canetinha hidrocor, 1 estojo contendo 2 lápis de escrever, 1 tesourinha, 1
borracha de apagar e 1 apontador, 1 jogo de lápis de cor, 1 cola e 1 régua, além desta pasta
como eu falei. O que precisa. A criançada tem que ir lá, levar um comprovante, um
documento para que uma criança não leve 2 ou 3 kits e nós vamos fazer um cadastro da
criançada para que a gente possa ver como foi este incentivo na volta delas para o colégio.
Então Presidente, uma camiseta dry, uma pastinha plástica zip zap, 1 estojo zip zap, 1
apontador, 1 borracha, 2 lápis preto, 1 tesourinha, 2 cadernos espirais, 1 caixa de lápis de
cor, 1 jogo de canetinha, 1 tubo de cola, 1 pacote de folhas com folhas de ofício e 1 régua de
30 cm. Isto é tudo, eu agradeço aos Senhores e as Senhoras, Senhor Presidente, já
encerrando, que acreditaram neste projeto do Vereador Telmo que apresentou, tornando a
Liga de Ciclismo de utilidade pública e nós lá em Porto Alegre, nós poderíamos ter buscado o
patrocínio para um evento de ciclismo, mas não, a gente quis dar uma mão para esta
comunidade, porque a gente sabe que o Torneio do Lápis sendo para 506 crianças, 506
crianças vão sair com este kit que eu falei, ele ajuda as crianças incentivando o estudo, a
melhorar a sua sorte e da sua família. Então o Torneio do Lápis está aí para ficar, a 2ª edição
que a gente vai fazer, é um investimento de cerca de R$ 25.000,00, onde é que esta
criançada toda vai ser beneficiada. Agradeço de coração ao Presidente da Casa que deu uma
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ajudinha nisto, ao Prefeito Tito que sancionou a lei, e a todos os Senhores e as Senhoras e ao
Vereador Telmo, que apoiaram este projeto. Agradeço ao Senhor por estar representando a
minha comunidade mais uma vez e fiquem todos na paz de Jesus. Boa noite. VEREADOR
GUIDO MARIO PRASS FILHO: Quero dar o meu boa noite a todos, saudar as pessoas já
nominadas, uma saudação especial ao homenageado desta noite, pelo excelente trabalho
prestado em nosso Município. Quero dizer ao Senhor Presidente que o trabalho dos
Vereadores sempre é em prol das necessidades da nossa comunidade. E ouvindo aqui a
representante da associação, quero usar um pouco das suas palavras, nós precisamos de uma
atenção melhor do Poder Executivo com o Bairro Empresa. Não é pedido só deste Vereador,
é de vários Vereadores, o patrolamento das ruas que não tem calçamento, conserto na
canalização do esgoto, conserto do calçamento, bocas de lobo, limpeza das ruas, a limpeza
do Arroio Sonda que a Vereadora Sirlei ainda estava na semana passada pedindo e também a
abertura do Posto de Saúde mais cedo, pois a comunidade fica ali e é frio e tem que chegar
cedo, então esta é uma das reivindicações como tantas outras. A gente pede uma atenção
melhor ao Bairro Empresa. Já que estamos no CIEP, que é uma escola, também estou
encaminhando hoje votos de congratulações à direção, professores e servidores, pais, alunos,
ex-alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Tristão Monteiro pelos 50 anos que
comemorou agora no dia 06 de maio. Parabéns a todos pela dedicação e o carinho oferecido
a cada aluno que por lá passou. Na semana que passou tivemos uma reunião na Câmara de
Vereadores proposta por mim para tratarmos sobre os hidrantes. E foi uma reunião muito
positiva, produtiva, conforme relatos obtidos que nos foi encaminhado como anexo do
Relatório de Inspeção e Manutenção de Hidrantes do Corpo de Bombeiros. Na Rua Tristão
Monteiro uma caixa desligada da rede, na Rua Marechal Floriano uma caixa desligada da
rede, Rua Pinheiro Machado desligado da rede, outra na Pinheiro Machado desligado da
rede, José Gonçalves Neves uma caixa soterrada, o hidrante está soterrado. Bons nós temos
dois com grande vazão: um na Avenida Sebastião Amoretti próximo onde era o Tumelero,
Ipiranguinha e um em frente ao Shopping Viena, que foi a grande salvação para evitarmos
uma tragédia maior no centro. E a solicitação dos bombeiros, como está no jornal, da
colocação de 19 novos hidrantes e aonde a rede tenha pressão de água porque senão o
caminhão encosta ali e fica por horas, perdendo tempo para encher novamente o tanque
para combater o fogo. E a Prefeitura estava lá o Secretário representando, está em tratativas
de adquirir de uma empresa de nossa cidade os hidrantes necessários para atender a nossa
população. E também estava lá o representante da CORSAN, que disse-nos que instalaria,
conseguiríamos assim que tivesse instalar um por mês. Fiz uma solicitação a ele e farão o
empenho vindo estes hidrantes, de colocar de 2 a 3 hidrantes por mês, para que a gente
possa atender todos os bairros de nosso Município e também a notícia que teremos um
Corpo de Bombeiros Municipal onde ele nunca deveria ter saído lá próximo a antiga Lucipa.
Mas também estou encaminhando um novo pedido, que nós temos uma projeção do El
Ninho que é para trazer muita chuva e muita enchente. Então já estamos encaminhando para
esta Casa, para convidar a Secretaria de Segurança, de Meio Ambiente, Secretaria de Obras,
Desenvolvimento Social, dos Bombeiros, da Brigada Militar, Polícia Rodoviária e também a
RGE. Porque aqui no Bairro Empresa, quando as ruas mais baixas elas ficam alagadas, o
Bairro inteiro fica sem luz. Então tinha que ter uma chave específica para estas ruas que
ficam alagadas para as pessoas não correrem risco de levar choque. Mas isto tem que ser
feito, basta a RGE querer. Então nós temos muitos assuntos para debater em relação às
enchentes que se avizinham e a gente torce para que não aconteça, mas as previsões são
muito fortes que nós tenhamos no inverno e outono muitas chuvas e muita enchente. E nós
temos que já, como todos estes segmentos, discutir as ações para que não sejamos
surpreendidos. E Senhor Presidente, também estamos encaminhando votos de pesar aos
familiares da Senhora Almerinda Gerhardt, que veio a falecer no último dia 23 deste mês.
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Dona Almerinda era uma pessoa especial para todos, para a família e toda a comunidade.
Nos deixou. Da mesma forma os votos de pesar ao funcionário público Délcio Machado dos
Reis, que veio a falecer no último dia 20. E para encerrar Senhor Presidente, estou solicitando
hoje um requerimento para que a Administração abra o albergue uma hora antes. Hoje o
horário de abertura do albergue para as pessoas que precisam é às 19 horas. Estamos
fazendo a solicitação que abram a partir das 18 horas, porque no inverno e a chuva, as
pessoas precisam tem que esperar por muito tempo depois que escurecer. Então que a
Administração tenha o bom senso e possa abrir o albergue, que fica ali na Rua Mato Grosso,
1.817, esquina com a Coronel Diniz. Será de fundamental importância para aquelas pessoas
necessitadas e que precisam do abrigo municipal. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.
Está de parabéns a comunidade do Bairro Empresa. VEREADOR LAURI FILLMANN: Boa noite
Presidente, boa noite colegas Vereadores, a imprensa que nos acompanha como sempre
acontece. E hoje, Senhor Presidente, um momento muito especial onde a Sessão acontece
num bairro, o bairro mais populoso do Município. Vejo aqui os professores que
desempenham um papel tão importante, fundamental da nossa sociedade, juntamente com
os alunos. Por falar em educação, colocar junto neste momento o Beto, que todos nós
sabemos, há muitos anos tem esta preocupação com a educação, nosso famoso Beto do
Livro, o Betão. Então professores fico muito feliz por vê-los aqui, juntamente com os alunos,
que com certeza é a única forma de nós vermos o nosso país evoluindo, é através da
educação. Da mesma forma, acompanhados aqui nesta noite, pela Brigada Militar, a nossa
gloriosa Brigada Militar. Major Zanini, Capitão Renner, Sargento Dias dos Bombeiros e todos
os demais integrantes das forças de segurança, eu diria e sabemos que vem aí o maior evento
da face da Terra, no nosso país. O país do futebol vai desenvolver esta Copa e nós
acreditamos que mais uma vez a gloriosa Brigada Militar vai dar sustentação nestes
momentos as vezes nervosos mas que com certeza há de dar tudo certo. Ouvindo a
Presidente da Associação, a Carina, por si só faz razão, eco, termos esta Sessão aqui. Ouvindo
diretamente de um representante da comunidade do bairro, trazendo os problemas que a
maioria a gente já conhece, que realmente Carina, tantas vezes a solução demora muito mais
do que devia, você tem toda a razão. Mas como bem disse o Presidente, que isto seja
encaminhado mais uma vez para a Câmara, que nós vamos estar cobrando soluções. Que
nem sempre são fáceis, mas tem situações que podem sim e devem ser agilizadas. Então são
momentos assim que a voz direta da comunidade faz valer a pena estas Sessões que são
deslocadas, interiorizadas como nós chamamos. Que ademais também cumprimento aqui em
nome do Senhor Hélio Neumann, todos os trabalhadores, todos os empresários, que graças
aos empresários temos os empregos. Então Presidente, está de parabéns juntamente com
todos os Vereadores, acompanhado dos Secretários Municipais, representantes da
Administração. É assim que eu acredito que se faz uma política transparente, indo até a
comunidade levar nossos trabalhos. Eu agradeço esta oportunidade, que possamos continuar
desenvolvendo os nossos trabalhos com esta transparência e esta dedicação. Obrigado a
todos e uma boa semana. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Senhor
Presidente, membros da Mesa, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, as pessoas aqui
presentes, professores, alunos, autoridades, Major Zanini recebendo uma justa homenagem
desta Casa, com o apoio de toda a nossa comunidade pelos trabalhos prestados na nossa
região. Vai para um novo desafio, conforme ele mesmo disse, e na Brigada Militar é assim
que acontecem essas situações de transferência. Isto vem em benefício da conduta do Major
por ter prestado bons serviços. Também gostaria de agradecer a presença do meu amigo
Evandro, Diretor do Presídio, Tenente Costa, Sargento Dias e do Capitão Renner e dos
policiais que estão aqui prestando serviço e todas as autoridades, como os Secretários e
todos os demais. Senhor Presidente, conforme falou a Presidente da Associação de
Moradores do Bairro Empresa, não poderia me furtar de fazer este comentário, pois todos os
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anos acontecem essa situação que não tem como nós seres humanos impedir, mas
poderemos nos organizar para amenizar bastante se começarmos a nos organizar antes que
aconteça, pois sabemos que vai acontecer. Senhor Presidente, eu gostaria de dizer algumas
palavras já que estamos no Bairro Empresa, lembrar que eu sou funcionário público
municipal há 23 anos e participo trabalhando com os meus colegas da Prefeitura neste bairro
há muitos anos. E dar os parabéns as pessoas que vieram de outros municípios e com certeza
aqui existem muitos descendentes e alguns que de lá vieram, como Frederico, Três Passos,
Palmeira e outros municípios, que vieram para povoar a nossa cidade, principalmente este
bairro. Ele era quase que deserto e vieram para cá em busca de trabalho e encontraram. E
todas as pessoas que vieram de lá, quase que na sua totalidade, pessoas ordeiras e
felizmente pessoas ordeiras, como bem o Major colocou, facilitam o trabalho da Polícia
Militar. Pessoas ordeiras são o que mais nós temos em nosso Município, em todos os nossos
bairros. Dizer que no Bairro Empresa, por ser um bairro muito grande, a carência é maior. E
todos os Prefeitos, independente de qual foi que passou, fez alguma coisa pelo bairro, tentou
pelo menos, deixou uma marca. E o que está presente hoje não poderia se furtar de fazer o
mesmo. Estamos a um ano e quatro meses de Governo e em todos os bairros já deixamos o
nosso trabalho registrado. Aqui na Empresa, por exemplo, são duas creches que estão sendo
feitos aumentos para ofertar assim maiores vagas. Como também na Vila Santa Terezinha foi
comprado um terreno para aumentar a creche. Na Vovó Domênica, no Bairro Medianeira,
serão de 60 a 70 vagas na escola infantil. Na Tia Bete 40 vagas e no Bairro Campestre, quando
concluída a escola infantil, serão ofertadas 150 vagas. Isto será feito nos próximos meses. E
assim por diante. Gostaria de só relatar que em 2013 foram inscritas 540 crianças. Em 2014,
267 crianças, crianças inscritas para o ensino infantil. Deste total, de 807 crianças, 574 foram
matriculadas e foram colocadas nestas escolas infantis. É claro que ainda há uma carência
muito grande e estas vagas que serão ofertadas não irão suprir, pois as vagas aumentam a
cada dia. Eu só queria prestar este esclarecimento para que a comunidade aqui do Bairro
Empresa tomasse conhecimento que a Administração se preocupa com este grande bairro.
Muito obrigado Senhor Presidente e que Deus proteja a todos nós. VEREADOR MOISÉS
CÂNDIDO RANGEL: Quero saudar o Senhor Presidente, demais colegas Vereadores, saudar
também a Liga da Justiça Taquarense, estava fazendo parte da Mesa a pouco, representada
pelo Evandro, Diretor do Presídio Estadual de Taquara, também o Sargento Dias, também o
Capitão Renner, que está reassumindo a frente da Brigada Militar de Taquara. Também
saudar a Diretora da Escola CIEP Emmanuelle, também todos os alunos que se fazem
presente hoje nesta Sessão, toda a comunidade, a imprensa, em especial a minha família que
também se faz presente na noite de hoje. Quero iniciar parabenizando o excelente evento
realizado pelo Consulado do Grêmio no último sábado e parabenizá-los pelo excelente
trabalho que eles vêm fazendo com a escolinha do Grêmio. O Vereador Eduardo que é um
lutador nesta parte do esporte sabe a importância que é trabalhar com as crianças e não
deixar este tempo ocioso para que elas venham a se meter naquilo que não devem. Então eu
parabenizo o Consulado do Grêmio, através do Rodrigo, que é o cônsul do Grêmio na cidade
de Taquara. Também parabenizar a Associação de Apicultores que realizou um excelente
evento no sábado também, comemorando o Dia do Apicultor e aproveito a oportunidade
para desejar um feliz dia do apicultor a todos os apicultores da cidade de Taquara. Também a
comunidade do Fialho, que fez o Baile de Kerb. E eu ouço muito o pessoal reclamar que os
Vereadores estão falando das festas, que foi nas festas, mas é importante nós mencionar,
nós valorizar como o Baile de Kerb, que faz parte da nossa cultura. Para o interior isto é
muito importante, importante estar lá, é importante mencionar aqui e valorizar o povo do
interior. E não podia mencionar aqui, as palavras da Presidente da Associação, a Carina, e
fazer coro Carina ao que tu disseste. A questão das obras do PAC. Muito importante, nós
estamos cobrando e as coisas não vem acontecendo. Não são só as coisas do PAC. Eu vou
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além. As obras do PAC estão paradas. Foram deixadas duas creches, 90% pronto e está
parado. A UPA não começou ainda. Posto de Saúde do Bairro Mundo Novo está pronto e não
inauguram. Câmeras de Vigilância estão prontas e instaladas e não botam para funcionar,
Rua Coberta, enfim, todas as obras deixadas não estão funcionando, não estão andando e o
pior de tudo, nós Vereadores estamos cobrando. Só que a gente manda um pedido de
informação para saber como está, quando vai fazer, quando vai terminar. O Executivo
também não nos informa. Então eu quero deixar aqui Carina, fazer um coro junto contigo,
junto com os demais Vereadores, junto com a comunidade, que o Executivo realmente se
esforce, que ele nos informe quando, qual é o problema. Se está trancando em algum lugar,
que nos diga para a gente saber, a comunidade nos cobra. Assim como a Carina usou a
tribuna aqui e nos cobrou isto, a comunidade na rua está nos cobrando. Então é importante
que o Executivo nos informe e o quanto antes providenciem o andamento, o término destes
projetos e muitos outros que certamente virão, que certamente a Administração está
trabalhando para providenciar. Quero aproveitar a oportunidade também para convidar a
comunidade de Ilha Nova para uma reunião na próxima quinta-feira, às 11 horas, lá na
Sociedade Ei Alegre, onde vamos discutir junto com a comunidade as demandas da
comunidade, para ver o que é possível nós fazer para ajudar aquela comunidade, ouvindo as
demandas juntamente com elas. O que eu tinha por hoje era isto Senhor Presidente. Uma
excelente semana a todos e muito obrigado. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Queria
saudar o Presidente, saudar os colegas Vereadores, saudar o Major Zanini que foi
homenageado esta noite, saudar o meu amigo Senhor Hélio Neumann, amigo de longa data,
pessoa que me ajudou quando fui Secretário de Obras do Município. Saudar também o exVereador Lamperti Secretário de Desenvolvimento, saudar os empresários que estão
acompanhando ele, porque este Município só anda se os empresários apostarem neste
Município. Queria saudar também o Diretor do Presídio, saudar o Sargento Dias,
representando os Bombeiros e saudar em especial os professores, os alunos e seus familiares
que se encontram presentes esta noite. Nós entendemos que o Município não pode fazer
tudo o que é necessário num bairro populoso como a Empresa. Eu conheci a Empresa
quando tinha uma rua, a rua que começava lá e terminava no posto de bomba e mais três
travessas. Um bairro que cresceu muito e tem que ser as meninas dos olhos do Prefeito,
porque aqui é o lugar onde há o maior aglomerado de pessoas. Claro que nós entendemos
que não se consegue fazer tudo, mas algumas coisas devem ser feitos porque a necessidade
nós sabemos que exigem isto como outros lugares na nossa cidade. O Capitão Renner não se
encontra mais? Capitão Renner, eu quero saudar ele e já quero cobrar ele, agora que ele
assumiu o comando. Esta Casa quando eu fui Presidente no ano passado, nós fizemos através
do CONSEPRO uma doação de verbas para comprar uma caminhonete, que serviu bastante
agora para o trabalho de patrulhamento do interior. Mas eu vou visitar o Capitão Renner
porque eu quero que ele aumente um pouco o trabalho, porque eu tive quatro reuniões, fui
chamado quatro vezes no interior de Taquara nos últimos 20 dias. Uma na Santa Cruz, uma
no Fialho, uma no Moquém e uma onde eu tenho um sítio, que é na Cachoeira Grande com
Olhos D’água. E nós entendemos que há muito roubo, roubo de gado, assalto nas residências,
arrombamento de residências. Nós entendemos que a Brigada não pode fazer tudo, mas nós
queremos cobrar o Capitão para que ele estenda um pouco mais do trabalho. Sargento Dias,
também esta Casa, através de mim quando eu era Presidente, doamos um caminhão no valor
de R$ 215.000,00, aliás, doamos o chassi, falta colocar o tanque. Agora já estava olhando
Sargento, que lá no FUNREBOM tem dinheiro para nós colocar este tanque. E nós vamos em
busca disto porque é um dinheiro que é recolhido através de uma conta para que o
Município se prepare para colocar o tanque neste caminhão que já deve estar uns quatro
meses sem o tanque. E nós achamos que deve de ser posto este caminhão no trabalho para
que possa atender a comunidade, porque este dinheiro que nós repassamos é dinheiro que
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veio da comunidade, do pessoal da Empresa, da Vila, não interessa de onde, do interior.
Então nós vamos cobrar do Executivo porque hoje eu consegui chegar no que é o
FUNREBOM. E nós temos que ver a possibilidade de que seja colocado este tanque em
seguida para que este caminhão atenda a população. Nós entendemos também que o tempo
chuvoso criou alguns problemas. Está aqui o Secretário Ferreira, vamos cobrar ele também.
Secretário Ferreira, também doamos uma caçamba para ele agora no final do ano, começo
do ano, não é ex-Vereador Ferreira. Nós temos lhe cobrado porque alguns locais aí no
interior e também na cidade são necessários colocar o saibro. Nós sabemos que está difícil
porque não pode passar a carreta na ponte. O saibro está curto, mas estamos lhe cobrando
para que tu estendas um mutirão que faça o trabalho que a comunidade espera que seja
feito. Era isto que eu tinha para dizer. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Senhor
Presidente, colegas Vereadores e Vereadoras, a comunidade que nos prestigia hoje, a
diretoria da escola, os professores, os alunos, os serventes, as merendeiras, os pais, as mães,
a Associação de Moradores do Bairro, os representantes religiosos que estiveram também
nos prestigiando, o Poder Executivo, a Biblioteca Amigos do Livro também, vejo o nosso
amigo que lidera os trabalhos lá, o CPM da Escola, o Conselho Escolar, as autoridades
militares de segurança pública, os nossos empresários e empreendedores do nosso Município
e todos os visitantes. Eu também tinha a pauta aqui, ela pode ser bastante extensa, mas
também gostaríamos de registrar aqui que estamos atentos ao piso do magistério, dos
professores, especialmente em uma escola estadual, pauta a qual nós temos que se dedicar.
Também na estrutura da escola, para os alunos, as salas de aula, assistência, as pesquisas, a
tecnologia de informação, o esporte, a cultura, o lazer, material didático e pedagógico para
os alunos e professores e quem sabe até um dia uma utopia, uniformes para as crianças mais
carentes da nossa comunidade. Certamente pode ser uma das pautas que podemos discutir.
Aos servidores da Câmara que instalaram a Sessão hoje e também especialmente a Carina,
que se pronunciou aqui. Nós dissemos que estamos a tua disposição e a disposição dos
colegas Vereadores, para sim realmente debater aquilo que nós buscamos aqui, resultado na
porta da casa das pessoas, o resultado dos serviços públicos que as pessoas precisam.
Podemos destacar algumas questões Carina, em relação ao policiamento comunitário, tanto
quanto esta Câmara e todos os Vereadores auxiliaram a Prefeitura, o Poder Executivo, sem
ter a necessidade de fazer isto e o fez, com todo o consentimento dos Vereadores, com a
liderança do Vereador Nelson e agora com o Vereador Arleu. O saneamento básico, o dique
aqui da Olaria, do Bairro Empresa, questões das enchentes que são situações tão
degradantes e calamitosas em nosso Município, que tão quanto afeta o Bairro Olaria, o Bairro
Empresa, como o Bairro Santa Maria, Eldorado até mesmo o centro da nossa cidade. O
saneamento básico, o dique, estas questões precisam ser valorizadas, porque realmente dão
resultado na necessidade lá na porta da casa das pessoas. A conclusão das casas aqui da
Prefeitura, questão de iluminação, casas que ainda não foram concluídas por diversos
fatores, mas é nossa obrigação cobrar e obrigação do Município se mexer, da Prefeitura
realizar estas ações. O combate às drogas no Município é bastante importante neste bairro
tão populoso, com tantas demandas, isto é um fator que influencia bastante, estamos
atentos a esta questão. Referente também as câmeras de vigilância, nós estamos aqui na
saída da ERS 239, em direção ao Bairro Santa Terezinha, uma câmera que é tão quanto
importante para a segurança dos moradores aqui do bairro. A pintura de faixas de segurança,
meio fio, placas de sinalização, a limpeza e capina de ruas, as calçadas, os terrenos baldios,
são tantas as demandas que nós temos que estar atentos. Estamos aqui cobrando e
certamente o Poder Executivo vai poder nos dar esta atenção merecida aos Senhores e as
Senhoras, moradores aqui do bairro e da cidade até porque todos nós Vereadores, somos
Vereadores deste bairro e Vereadores de todos os outros bairros da cidade e do interior. As
vagas das creches, mais horários nas linhas de ônibus, é importante fazer um estudo com
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relação a isto, a comunidade precisa da disponibilidade deste serviço. Também ao pulo de
padrão aos funcionários públicos municipais, os funcionários precisam desta reclassificação
em suas remunerações. E deixar, finalizando a nosso pronunciamento, um registro, se o
Presidente me permite, o Secretário Idalci Renato Lamperti. Para as pessoas saberem quem
ele é, é um dos idealizadores desta empresa e de tantas outras empresas que geram para o
nosso Município. Inclusive está aqui ao lado da escola CIEP, uma das pessoas que tem uma
excelente capacidade e modéstia a parte faz parte do nosso partido, o PMDB. Como o Senhor
Nelson Martins, a qual a pessoa que nós admiramos e deixamos um forte abraço a toda a
comunidade que nos assiste e ficamos a disposição de cada um e cada uma de vocês.
Obrigado. VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: Boa noite Senhor Presidente, também
cumprimentando o Senhor, quero estender a minha saudação aos demais integrantes da
Mesa, as autoridades aqui presentes, também aos funcionários que estão a trabalho aqui
nesta noite, a imprensa, a toda a comunidade que está presente neste evento. Também
quero saudar a comunidade que nos escuta em suas casas pela transmissão da rádio e os
demais meios de comunicação. Quero também deixar aqui o meu voto de gratidão pelo
trabalho prestado a nossa comunidade, nosso sempre Comandante Zanini. Mesmo que não
oficialmente, os seus trabalhos vão ficar repercutindo por muito tempo na nossa cidade.
Também Senhor Presidente, queria agradecer a direção da escola, na pessoa da Emmanuelle,
que cedeu este espaço que é nosso, mas que ela prontamente abriu as portas para nós.
Saudar os professores, aos alunos, aos pais dos alunos que estão aqui, Carina, a
representante da Associação, enfim, todas as pessoas que se encontram aqui neste evento
diferenciado. Parabenizar ao nosso Presidente por esta iniciativa de fazer estes eventos nos
bairros, aonde alguém ache que não é importante, mas eu acho que é muito importante, pois
uma vez que teve aqui, até hoje ficou marcado para mim. Mas Senhor Presidente, quero
iniciar a minha fala agradecendo a Administração Pública pelas conquistas que já tem feito na
nossa cidade, especialmente hoje falando do nosso bairro. A primeira farmácia, que era um
anseio da nossa comunidade, hoje nós temos a farmácia que chegou para ficar no bairro, a
farmácia Galeno, ali junto ao Ebenese. Também enaltecer o trabalho do nosso Secretário de
Desenvolvimento, Senhor Renato Lamperti, está aqui presente e também em nome dele
quero saudar o Secretário Ferreira, que está aí representando o Prefeito. O Lamperti tem
feito um trabalho excelente na nossa cidade. Para o bairro ele trouxe a fábrica PS Calçados e
a Injetora. E é só o começo Senhor Lamperti. Estas fábricas hoje já dão em torno de 100
empregos aqui para o nosso bairro. O aumento nas salas de aula na escola infantil, como
disse o Vereador Balbino, que é um anseio nosso e temos previsões aí para a comunidade
taquarense, a colocação de placas com nomes de ruas, que foi a primeira coisa que eu pedi
para o Secretário de Segurança e Trânsito Paulo Moller, em março quando assumi uma
cadeira no Legislativo, a qual faz dois meses e alguns dias que eu estou como Vereador desta
cidade, representando Taquara, não apenas o Bairro Empresa, mas tenho andado pelo
interior, por outros bairros e quem acompanha a minha fala na Câmara sabe das várias
indicações que tenho feito, a qual hoje vão ser lidas quatro indicações que eu fiz com
respeito ao nosso bairro. Senhores, participando da nossa comunidade que hoje se encontra
aqui, que nos escuta pelo rádio, temos ainda os próximos dias para acontecer asfalto,
calçamento no nosso bairro. Uma praça comunitária que o Vereador Eduardo vem pleiteando
há muito tempo, mas não podemos esquecer que temos demandas como disse a Carina,
muito importantes para nós levarmos em pauta, sempre nas nossas conversas. Porque nós
estamos aí no dia a dia, nós estamos correndo, às vezes eu só chego na Câmara, recebo uma
ligação, como disse o Vereador Nelson, da comunidade nos chamando para verificar os
problemas. Nós vamos lá, tomamos notas e fazemos indicações. Mas nós temos que ter aí
em mente um trabalho para nós desenvolver de uma vez por todas a questão do Arroio
Sonda e das enchentes no nosso bairro e nos demais bairros da cidade. Mas nesta situação,
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eu quero dizer para vocês, como eu estava conversando com o Giovani ali antes, a questão
do dique Senhor Presidente, ela melhora um ponto, ela dá uma melhoradinha na situação,
mas ela não resolve de um tudo. De um tudo está resolvendo Três Coroas e Igrejinha com a
dragagem do rio. É pego aquele material que assoreou o rio, é levado para a encosta,
recompõe a encosta do rio, fazendo um benefício ali para o meio ambiente e devolve o leito
normal do rio. Este é o trabalho interessante, importante que temos que debater, temos que
conversar, temos que ter um projeto firme. A Audiência Pública para que a gente possa levar
em frente. Isto realmente vai resolver. Se nós quiser resolver para longos anos nós desfrutar
é a dragagem do rio. Também temos esgoto a céu aberto em nosso bairro, temos a questão
das ruas a qual nós conversávamos com o Secretário Ferreira. Temos um anseio e devemos
nos próximos dias, as ruas do nosso bairro novamente patroladas, como foram feitas há
pouco tempo, mas aqui a chuva, a erosão estraga muito rápido. Também fiz a indicação para
que se resolva alguma situação em ruas que se é colocado lixo a céu aberto. Temos muito lixo
colocado a céu aberto. Também agradeço Renato, através da sua Secretaria foi feito um
ótimo trabalho de limpeza em torno do prédio a qual também vai ser lida uma indicação que
eu tenho feito, para que se construa uma calçada ao redor deste prédio, para que ele se
mantenha limpo e que a comunidade possa ter acesso ali na calçada, pois circulam muitas
crianças por esta rua no horário de pico da escola e que esta calçada possa se estender até a
entrada do posto do Bairro Empresa. Trabalhei ali com o Diretor do Posto de Saúde por 3
anos, na administração de Claudio Kaiser e Guido Mario e vejo uma grande necessidade que
temos ali. A comunidade pode esperar de mim, dos 15 Vereadores, estamos empenhados
sim, estamos trabalhando unidos pelo bem comum da comunidade. Teria muitas coisas para
falar aqui, dos propósitos que temos por Taquara, mas como quero respeitar o meu tempo,
eu agradeço primeiramente a Deus, a minha comunidade que me colocou como
representante de vocês na Câmara, Senhor Presidente e a todas as autoridades aqui
presentes. Meu muito obrigado e que Deus abençoe a nossa semana. VEREADORA SANDRA
BEATRIZ SCHAEFFER: Quero saudar o Senhor Presidente Vereador Arleu e na sua pessoa
saudar as demais autoridades que compõem a Mesa, colegas Vereadores, uma saudação
especial para a direção, os professores e os alunos da Escola CIEP e para todos os moradores
do Bairro Empresa. Porque numa noite fria como esta é complicado a gente sair de casa, do
aconchego do lar e vir assistir uma Sessão da Câmara. Mas eu garanto para vocês que é um
fator bastante positivo porque estas Sessões de interiorização das nossas Sessões da Câmara
aproximam mais as pessoas do Poder Legislativo. O Poder Legislativo, na maioria das vezes
ele não é muito bem compreendido pela comunidade. Muitas vezes não se sabe o que um
Vereador faz. Então talvez seja esta uma oportunidade de entrarmos mais em contato com
os legisladores para conhecermos um pouco mais do que é feito dentro do Poder Legislativo.
Major Zanini, eu quero lhe dizer que Taquara sentirá saudades suas. Sentiremos saudades da
pessoa profissional que o Senhor foi ao longo deste tempo aqui em Taquara, da forma como
conduziu todo o trabalho junto a Brigada Militar do nosso Município, com empenho, com
disciplina, com seriedade. O Legislativo sentirá muita falta também da receptividade que
sempre tivemos junto com o Senhor. Quero desejar toda a sorte do mundo em seu novo
posto de trabalho, que o Senhor consiga ter condições de realizar aquilo que o Senhor pensa
para a segurança pública e vinha fazendo aqui em nosso Município. Infelizmente não o
teremos mais agora por enquanto, quem sabe num futuro próximo. Desejo ao Capitão
Renner que ao assumir o Comando da Brigada Militar aqui em Taquara, consiga dar
continuidade ao trabalho que o Major Zanini vinha fazendo em nosso Município. Eu quero
falar também hoje sobre o Bairro Empresa. Este bairro que na verdade é um pequeno
Município dentro do Município de Taquara. É um bairro conhecido por todo um trabalho que
existe aqui, o próprio nome diz: Empresa. Muitos empresários aqui neste Município
contribuem para o desenvolvimento de Taquara. O Bairro Empresa também é conhecido pela
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sua rede educacional. Escola CIEP, Escola Breno Ritter, referência em educação no nosso
Município, conduzindo mentes, iluminando caminhos, ajudando a desenvolver as qualidades
das crianças e dos adolescentes aqui deste bairro. Existem também deste bairro alguns
movimentos bastante promissores, do qual a Vereadora Sirlei é voluntária, do BEM,
trabalhando as crianças para que elas tenham uma visão um pouco diferenciada deste nosso
mundo e quem sabe lá na fase adulta consigam fazer diferente aquilo que nós estamos
deixando de fazer. O Betão com a sua Biblioteca Comunitária, fazendo com que as pessoas
adquiram o hábito da leitura e isto traz um enriquecimento para as pessoas que aqui moram.
Este bairro é muito rico. Ele é rico em valores humanos e eu penso que sim, nós como Poder
Público, como Legislativo, juntamente com o Executivo, nós temos que atender as demandas
deste bairro que a Carina muito bem nos trouxe até aqui e eu acho que funciona desta
forma, é uma interação entre o Poder Público, o poder privado, é trabalharmos as
necessidades existentes nos vários bairros e locais do nosso Município, com a ajuda dos
moradores, com a ajuda do Poder Público, porque só assim nós vamos conseguir ir mudando
aos poucos a realidade que nos cerca, mudando a problemática toda que existe em nosso
Município. Eu agradeço por esta oportunidade de grande importância de poder estar aqui
hoje no Bairro Empresa. Desejo que todos tenham uma semana muito abençoada e muito
iluminada e muito obrigado pela atenção de todos. VEREADORA SIRLEI TERESINHA
BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimento o Presidente desta Casa, Senhor Arleu Machado de
Oliveira e em seu nome cumprimento a todas as pessoas que compõem a Mesa, todas as
pessoas aqui presentes e também aqueles que nos acompanham através dos meios de
comunicação. Eu quero antes de iniciar a minha fala, de dizer ao Major Adriano Zanini, que
com belas palavras mencionou aqui a recepção que teve da Câmara de Vereadores e a
surpresa que teve com o Legislativo deste Município. Quero dizer-lhe Major, que também
surpreendeste os Vereadores e a toda a população com a sua disponibilidade e atuação.
Agradecemos muito a tua atuação e queremos que o teu adeus que foi dado com tristeza
tenha para nós um som de até breve. Tu mencionaste também que estiveste pela segunda
vez em Taquara. Então que Deus ilumine o teu caminho e quiçá retorne a esta cidade numa
outra oportunidade para trabalhar conosco e desempenhar a tua função com a grandeza que
desempenhaste pelo período que aqui estiveste. Agradecemos-lhe imensamente. Quero
agora me referir à comunidade que se faz presente hoje neste ginásio e quero dizer que o
Bairro Empresa é um bairro adotado por mim, porque fui Diretora da Escola Breno Ritter,
eleita por vários mandatos e eleita pela comunidade do Bairro Empresa. Quero dizer aqui aos
professores e alunos, que tenho um carinho enorme pela educação, por que sou uma
professora aposentada, mas tenho a bandeira da educação, porque sei que só teremos uma
cidade melhor, um país melhor, se tivermos uma educação que tenha o investimento que
merece. Não tem como resolvermos os problemas sérios como saúde, segurança, se não
tivermos um investimento pesado em educação. É o que precisamos ter. É quero mencionar
aqui Carina, foste minha aluna e fiquei muito feliz por te ver aqui com o microfone sugerindo
e reivindicando e quero dizer que tu tens razão, que só haverá uma resolução se tivermos
união. Tu falaste tudo. Estivemos na semana passada vários Vereadores conversando com o
Excelentíssimo Prefeito Municipal reivindicando pela Bica D'água e pelo desassoreamento do
Arroio Sonda. Ele intermediou junto com o nosso Secretário e resolveu o problema.
Fortalecemos um pedido em grupo de Vereadores. Então tu estás coberta de razão. Eu tenho
sempre dito: Um Vereador não faz absolutamente nada e não tem força alguma. Um grupo
de Vereadores significa e tem força. Então tu estás coberta de razão. Os resultados se
efetivam à medida que a gente os fortalece. Eu quero ainda dizer que estes dias alguém me
pediu desculpas. Desculpa Vereadora, eu estou lhe pedindo seguidamente a mesma coisa,
mas peça faça isto, este é o papel do cidadão e da cidadã, cutucar o Vereador para ele fazer o
papel dele, atender aos anseios da comunidade. Nós não deliberamos, mas nós podemos
Ata nº 3.988, de 26 de maio de 2014.

Página 11 de 22

sugerir e se nós somos cutucados, nós cutucamos também e nós vamos atrás de resultados.
Então é importante que a comunidade chame no compromisso o seu Vereador e peça a ele
aquilo que é da sua competência fazer. Para encerrar a minha fala, eu quero dizer que nós
estamos com o Projeto Bairro Empresa Melhor e nós estamos com a pretensão de trazer o
projeto para dias de semana. Então seria interessante que para termos a parceira do Poder
Público, os pais que tem crianças ente 7 e 17 anos e gostariam que fizessem do Projeto Bairro
Empresa Melhor, fizessem uma inscrição no CRAS, é o Cadastro Único, o mesmo cadastro
utilizado para a Bolsa Família. Aí nós poderíamos ter oficineiros, alimento e material para
desenvolvermos atividades no contra turno da escola, se a criança estuda de manhã, à tarde,
se estuda de tarde, de manhã. A escolhinha de futebol já funciona e funciona bem. Tem mais
de 80 crianças, mas esta só funciona aos sábados pela manhã. Nós precisamos ampliar o
projeto, mas para isto nós precisamos que a comunidade interessada compareça ao CRAS e
faça a sua inscrição. Era isto que eu tinha. Desejo a todos uma excelente semana. VEREADOR
TELMO VIEIRA: Boa noite Senhor Presidente Vereador Arleu, aos demais membros da Mesa,
as autoridades aqui presentes, especialmente aos professores, alunos e a comunidade que
nos acompanha aqui esta noite. Quero também saudar os ouvintes da Rádio Taquara que nos
acompanham e aos demais veículos de comunicação que também nos acompanham esta
noite. Quero primeiramente dizer Senhor Presidente que esta é a terceira Sessão de
interiorização, que acontece aqui no CIEP, aqui no Bairro Empresa. Um bairro no qual eu
tenho o maior carinho porque tenho muitos amigos aqui. Quero dizer a Carina que eu fui um
Vereador que solicitei ao Presidente da Casa que quando nós fizéssemos uma Sessão de
interiorização, tivesse uma liderança da comunidade, que colocasse em pauta e um espaço
na Tribuna as suas demandas, as suas necessidades. E haja vista que isto acontece, quero lhe
dizer que nós Vereadores não somos representantes só deste ou daquele, mas sim de toda a
população taquarense. Dizendo isto eu quero dizer que o que mais me preocupa aqui no
Bairro Empresa é a situação das enchentes no Bairro Olaria. No ano passado estive junto com
aquela comunidade e infelizmente assolada por aquelas enchentes, as pessoas perdendo
tudo o que tinha em suas casas. A gente sabe o trabalho que é se ter, se conseguir as coisas e
se perder de uma hora para outra. Fiquei feliz quando entrei em contato com o Prefeito Tito
e fiquei sabendo que o projeto já está pronto e o que falta agora é a liberação ambiental e
depois a Promotora vai dar um tempo para a construtora, para que realmente seja feito, para
que seja sanada aquela problemática do Bairro Olaria. Também se sabe que são muitas
demandas, porque o Bairro Empresa é muito grande, mas o Prefeito Tito, a Administração
Tito o qual sou Vereador e faço parte como Vereador da base do Governo, eu e a bancada do
PTB juntamente com as outras siglas que nos dão o suporte. Dizer que estamos realmente
comprometidos em sanar toda a problemática, não só do Bairro Empresa, mas de todo o
Município de Taquara. Quero dizer que quando apresentei o projeto o qual tornou a Liga
Riograndense de Ciclismo de utilidade pública, eu sabia o que eu estava fazendo e o que
estava propondo, porque sabia do afinco do Vereador Eduardo nas questões sociais
referentes ao jovem. Este projeto que é o Torneio do Lápis, no qual vai acontecer no dia 03
de agosto no campo do Olaria, aqui no Bairro Empresa, é de extrema importância a
participação de todos os jovens. Os jovens de 7 a 12 anos, os quais serão contemplados com
material escolar. Está de parabéns o Vereador Eduardo. Também Senhor Presidente,
estivemos na semana passada reunidos na Câmara de Vereadores, o qual o Vereador Guido
Mario foi propositor, para tomar conhecimentos de ferramentas de combate a incêndios
dispostos no nosso Município, referentes a hidrantes, quantos haviam operacionais e
pasmem vocês, no Município de Taquara com 40 mil habitantes, um pouco mais de 40 mil
habitantes, nós temos 16 hidrantes que são operacionais, sendo que 2 são de grande
eficiência. Dois são de grande eficiência. Fiquei muito preocupado devido às ocorrências de
sinistros e enormes incêndios que aconteceu no Calçados Beira Rio e no centro, na Pompéia.
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Estou preocupado nestas questões. Mas conversando com o Sargento Dias nos colocou
informado que serão colocados mais 18 hidrantes no Município de Taquara. Isto faz com que
tenhamos um certo senso de tranquilidade mas me preocupo com o interior de nosso
Município. E preocupado com o interior do Município questionei quais as ferramentas que
temos no interior do Município de combate a incêndios. E fui informado que temos
reservatórios em postos de gasolina, tipo no Distrito de Padilha tem um posto de gasolina,
tem um reservatório com 40 mil litros. Tem uma fábrica que tem um reservatório também
com 40 mil litros. No Fialho também tem um posto de gasolina, que tem este reservatório.
Na Santa Cruz também tem. Mas isto para mim não me deixa tranquilo porque eu sei que
hoje não temos ferramentas necessárias para suprir as demandas referentes a grandes
sinistros, a grandes incêndios. Então fiz uma indicação ao Executivo indicando a necessidade
de se instalar junto às caixas d'água dos poços comunitários das localidades no interior do
Município, um adaptador padrão que serve como conexão para a mangueira acoplada no
caminhão de bombeiros, auxiliando assim o combate a incêndios nessas localidades. Esta
medida possibilitará a recarga de água com maior agilidade podendo evitar maiores danos e
até mesmo a morte de pessoas. Entendendo que já existem métodos de combate a sinistros
estabelecidos no interior por meio de reservatórios de caixa d'água. Penso que isto ainda não
supre as nossas demandas, mas isto seria uma ferramenta necessária, então estou fazendo
esta indicação ao Executivo. Sei que o Prefeito Tito encarará isto como um meio certo e legal
de termos mais uma ferramenta de combate a incêndios. Referente ao Major Zanini, só para
terminar, eu quero dizer que o Senhor é uma peça fundamental na instituição Brigada
Militar. E faço votos que o Senhor tenha este seu comprometimento em toda a sua vida
como cidadão, como brasileiro e como profissional que o Senhor é. E eu sei que aqui em
Taquara estaremos bem com o Capitão, mas faço votos que o Senhor volte para Taquara. Era
isto e obrigado Senhor Presidente. Boa noite a todos. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE
ALMEIDA: Gostaria de saudar o Senhor Presidente, demais colegas Vereadores e Vereadoras
e uma saudação especial a nossa comunidade. Posso dizer que hoje me sinto em casa, o meu
bairro. É uma honra poder estar na Sessão aqui no Bairro Empresa hoje. Uma saudação
especial a Diretora Emmanuelle, a Vice-Diretora Enedir, todos os funcionários, professores,
alunos deste colégio e também uma saudação especial ao Major Zanini, pelo excelente
trabalho prestado. E como tu dizias Major, eu tenho certeza que o Capitão Renner irá
também fazer um grande trabalho, como já fez aqui, continuará o trabalho que vinha
fazendo. Uma saudação a ele também pelo excelente trabalho, que tive a oportunidade de
participar junto com ele. Saudação ao Sargento Dias, ao Evandro que se encontrava até a
pouco, Doutor Hélio Neumann, ao Betão da Biblioteca Amigos do Livro e uma saudação a
nossa colega, Vereadora Bruna Bloos de Sapiranga. É uma honra receber tu aqui no nosso
Bairro Empresa, me sinto muito honrado com a sua visita. E dizer conforme a Carina já falava
e outros, as obras do PAC, é muito importante para este bairro e estão todas paradas. E é
muito importante também a academia de saúde para este bairro. E quando este Vereador foi
Secretário, conseguiu trazer farmácia para o Posto de Saúde, conseguiu deixar a academia
praticamente pronta. Não sei se foi porque este Vereador começou que não quiseram
terminar, não inauguraram. Nem o nome da academia, que existe uma lei, que não
colocaram, que foi uma grande liderança aqui do bairro, a Dona Lurdes Diniz, que é o nome
da academia. Nem isto não foi capaz até agora de colocar, o nome, que existe uma lei. E
também dizer que o Posto de Saúde só abriu de madrugada quando eu fui Secretário. O
Senhor Jairo fazia um grande trabalho ali e eu acho porque fui eu, porque é fulano, que
ajudou este Vereador ou aquele, mas o que é bom teria que continuar. E o Posto não está
abrindo cedo e a comunidade reclama bastante. E a gente sabe do grande esforço do
Loteamento Olaria, da Rua Lima passa na época de inverno, de cheia. É importante, é urgente
o dique. Chega de enrolar. Eu não sei o que estão fazendo, que uma hora falam uma coisa e
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outra hora falam outra, mas tem que sair logo este dique. E dizer também aqui, saudar o
Secretário Ferreira que representa o Prefeito. O Ferreira eu cansei já de pedir, tem vários
locais importantes onde passa o circular no Bairro Empresa, o conserto dos calçamentos. Eu
sei que as coisas não são fáceis, é demorado, mas dê uma atenção especial no final da Rua
Peru, ali próximo da lavagem do Baixinho, e os outros demais locais onde passa o circular que
não dá para transitar mais a falta do conserto nos calçamentos. Mas também quero
aproveitar aqui e chamar aqui a nossa Diretora do CIEP, professora Emmanuelle, para
mostrar e agradecer em primeiro lugar ao Presidente Arleu e a todos os Vereadores que há
poucos dias atrás me autorizaram eu ir até à Brasília junto com o Ministro dos Esportes, Aldo
Rebelo, para que lá pudesse sim levar uma moção de apelo a um projeto ao qual eu gostaria
de também de salientar a grande idealizadora deste projeto e que venha fazer parte desta
foto, a Vereadora Sirlei. Que este projeto é a continuação do Projeto do BEM, do Bairro
Empresa Melhor, que nós temos protocolado junto no Ministério dos Esportes em Brasília,
que é um projeto que este Vereador fez com a arquiteta Claudinha Xavier, que é aqui em
frente ao CIEP no Bairro Empresa, o qual eu peço que também seja aberto mais esta planta
para a comunidade ver, o quanto é importante para o nosso bairro. Este projeto está orçado
em R$ 1.400.000,00 junto ao Ministério dos Esportes, aonde o Prefeito Municipal Tito,
através da funcionária Jose protocolou lá. Isto é um projeto de grande importância para o
Bairro Empresa. Então entreguei em mãos do Chefe de Gabinete do Ministro Aldo Rebelo,
uma moção de apelo, assinado por todos os colegas desta Casa. E também pela Diretora aqui
do colégio um ofício, a Diretora do Colégio Breno Ritter e de todas de educação infantil,
pedindo sim este projeto, que é uma praça ampla, aqui para o Bairro Empresa. É a
continuação do projeto que a Vereadora Sirlei, antes de ser Vereadora, como Diretora do
Colégio Breno Ritter, abraçou este projeto e toca até hoje muito bem. Saiu uma matéria
muito importante no Jornal Panorama, estão de parabéns. Então eu agradeço a todos por ter
me ajudado a encaminhar este projeto à Brasília. Espero que o Governo Federal mande este
recurso para que se concretizem estas obras. E quero pedir escusas a minha comunidade,
que tenho estado bastante ausente porque tenho viajado por todo este Estado. Como todos
sabem, posso aqui falar, sou pré candidato a Deputado Federal e por isto tenho estado um
pouco ausente desta comunidade. Mas dizer para vocês que é por uma boa causa para tentar
sim que este Município tenha uma representação aqui. Um grande abraço a todos e que
Deus ilumine o coração de cada um. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Quero
inicialmente saudar o Senhor Presidente Arleu, demais membros da Mesa, autoridades aqui
presentes, colegas Vereadores, a Diretora Emmanuelle, aos alunos, pais, aos ouvintes da
Rádio Taquara e a imprensa. Quero saudar também o Senhor Hélio Neumann, Diretor da
Empresa Citral, que faz parte da Mesa, esta empresa que gera o maior número de empregos
aqui em nossa cidade. Também quero saudar em especial ao Major Zanini, agradecer a ele
pelo excelente trabalho que fez em nossa comunidade. Muito obrigado e desejo ao Senhor,
Major Zanini, que tenha bom êxito na sua nova tarefa e como diz a Vereadora Sirlei, que um
dia possa voltar a nossa cidade, para nós trabalhar juntos outra vez. Boa sorte e tudo de bom
para o Senhor. Quero dizer que na última semana eu estive visitando uma nova empresa que
se instalou em nosso Município. A empresa é uma recicladora, a Ambiente Verde, que
trabalha com reciclagem de materiais. Esta empresa está instalada na RS 115, onde era a
antiga garagem da Prefeitura. Esta empresa dilui todo o material da empresa Beira Rio, todo
o material sintético, espuma, EVA, que antes era jogado nas valas, esta empresa recicla e
transforma este material em palmilha. Então ela vem para a nossa cidade. Está gerando para
a nossa cidade 130 empregos e ela produz 220.000 metros de material por mês e tem um
faturamento para o nosso Município de R$ 1.700.000,00. É uma empresa que veio e tem um
grande projeto de expansão em nosso Município. Eles querem nos próximos dias, já estão
lançando a caixinha do sapato, através deste material. Então este material 100% reciclável
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que ele vai, serve para usar o sapato e volta para reciclar novamente. Então é uma empresa
que veio e tem grandes possibilidades de crescimento no nosso Município. Aqui no Bairro
Empresa se instalou a Policlin Reciclagem, que gera 40 novos empregos e tem a possibilidade
de também gerar mais 40 nos próximos meses. Na Santa Terezinha também veio uma
empresa de calçados de Três Coroas para Taquara, que gera mais 70 empregos. Então eu
quero parabenizar o Secretário Renato Lamperti pelo excelente trabalho que vem fazendo
nesta área e nós precisamos cada vez mais trabalhar em cima da geração de empregos em
nosso Município. Tivemos a infelicidade de perder a Beira Rio. Aconteceu uma fatalidade,
mas nós não podemos desistir, nós temos que continuar trabalhando. E a Administração
Municipal está se empenhando em cima deste trabalho. Quero aqui também fazer uma
indicação para a Secretaria de Obras, que seja feita melhorias na estrada da Ilha Nova. Estive
lá este final de semana e constatei que aquela estrada merece melhorias. Estive lá ontem
participando da Festa dos Corais, é uma festa já tradicional, onde se reuniram mais de 10
corais. Quero aqui parabenizar toda a diretoria por aquele evento. Também quero fazer aqui
um pedido verbal para o Setor de Iluminação Pública, que prossiga no conserto das
luminárias na localidade de Tucanos, próximo à propriedade do Senhor Foscarini e da Maria
Alice. Ali faz meses que aquelas luminárias não estão funcionando. Então eu quero fazer este
pedido. E também estou encaminhando votos de pesar aos familiares do Senhor Darci Paulo
Fucks, falecido no último dia 20. Um grande amigo e também funcionário da Prefeitura
Municipal por mais de 20 anos. Concedo um aparte ao Vereador Telmo. Neste momento o
Vereador Telmo Vieira fez o uso da palavra e disse: Vereador Soares, eu gostaria de me
associar porque o Senhor Darci Fucks foi uma grande personalidade, funcionário público e
um grande homem lá na região. O Vereador Adalberto Carlos Soares retomou o uso da
palavra e disse: Também quero aqui salientar a pessoa da Carina, que veio aqui reivindicar
melhorias para o seu bairro. Sei que o problema não é só no Bairro Empresa, toda a cidade
tem problemas, sempre vai ter, mas a Administração está se empenhando e está querendo
fazer com que as coisas aconteçam. E quero me colocar à disposição de toda a comunidade
para maiores esclarecimentos, porque sou Vereador de toda a cidade, sou Vereador do
Bairro Empresa, Santa Terezinha, Mundo Novo, Campestre, de todo o interior do nosso
Município e me coloco à disposição de toda a comunidade. Para hoje era isto aí. Muito
obrigado e tenham todos uma boa semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS:
Eu gostaria inicialmente de saudar o Senhor Presidente, os colegas Vereadores e Vereadoras,
demais componentes da Mesa, uma saudação especial a nossa Brigada Militar, a nossa
diretora do CIEP, a Emmanuelle, junto com a equipe diretiva. Também saudar a todos os
Secretários Municipais que se fazem aqui presentes, a minha esposa também que se faz aqui
presente hoje e uma saudação muito especial a toda a comunidade aqui do nosso Bairro
Empresa, do nosso querido Bairro Empresa, que nesta noite fria aí hoje procurou se fazer
presente. Presidente, ouvindo aqui a nossa Presidente da Associação AMABE falou, quase
não deixa nada para a gente falar. Por que eu digo isto? Porque faz muitos anos que a gente
vem reivindicando, desde a Associação de Moradores, as tais melhorias aqui mencionadas. A
questão aí, me preocupa muito a gente, a questão do dique do Bairro Empresa, da qual lá no
Prefeito Kaiser a gente levou até a Promotoria pedindo para que tomasse junto conosco, a
comunidade, uma ação efetiva para que este problema fosse resolvido. Foi feito o projeto no
Governo Délcio. Foi entendido pela Administração Municipal daquela época que não poderia
ser só na Olaria porque poderia prejudicar outros locais do nosso querido Bairro Empresa. E
foi feito um projeto mais amplo da qual daria conta de fazer em toda a extensão aqui do
nosso Bairro Empresa. E a Administração atual hoje entendeu por bem de fazer primeiro no
Bairro Olaria. Eu quero dizer a vocês que a gente também é solidário ao Bairro Olaria porque
a gente entende que ali as pessoas foram de certa forma enganadas porque compraram as
suas casas num lugar onde não consegue viver com dignidade pela questão das enchentes.
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Mas nós também não podemos esquecer que está previsto mais 90 casas aqui neste outro
lado do Bairro Empresa. Se está previsto mais 90 casas como nós vamos deixar construir
estas casas onde certamente vai dar alagamentos. Não podemos permitir isto. Nós
precisamos sim que haja um entendimento, que seja feito logo no Bairro Empresa, porque a
empresa tem a obrigação de fazer, a empresa que construiu as casas, mas nós não podemos
deixar de angariar recursos para fazer nesta extensão aqui do Bairro Empresa, onde também
entra água. Isto é de fundamental importância, a comunidade clama por isto e infelizmente,
embora eu tenha feito alguns incursos junto ao Ministério Público, ao Prefeito Municipal, nós
não temos uma resposta efetiva. Fiz na Câmara um outro dia uma reunião pedindo estas
obras, como disse a Carina, que a gente sabe que é de fundamental importância. Fiz esta
reunião com todos os Vereadores, com representante do Executivo, mas até hoje nós não
tivemos uma resposta efetiva. E ali compreendi a questão das obras do PAC, que é as casas,
que é a questão do calçamento que é outra coisa séria e a questão do Arroio Sonda, que é
um trabalho que foi feito pela metade e até hoje nós não obtivemos uma resposta do
Executivo, para que fosse dado a continuidade do mesmo. Então a gente pede que o
Executivo tome isto como uma prioridade e que o nosso bairro está cansado de sofrer a cada
ano por enchentes que quase que todas as moradias da Rua Lima e da Olaria, mais de 50% do
bairro perdem os seus bens. E lá foi vendido as casas, isto é o mais triste. Aqui não é tanto,
embora que a gente saiba que é um problema sério, mas não foi tanto. Então a gente pede
que o Executivo faça isto. Gostaria também de me dirigir ao Secretário de Obras do Município
que hoje está aqui e que coisa boa que os Secretários se fizeram presentes, meteram a cara,
mesmo sabendo que vão ter as suas cobranças, mas eu acho que é assim que a gente faz
uma Administração. É vindo através da comunidade, mesmo sendo cobrada, mas que diga
para a comunidade, se não fez o por quê que não fez. É desta forma que a gente tem que
trabalhar, com bastante clareza, para que a comunidade entenda o que está acontecendo. Eu
fico frustrado quando eu peço uma obra, Secretário, e às vezes leva um ano para fazer. E a
gente não sabe por que leva um ano. Daqui a pouco uma boa explicação, uma estada aqui,
uma conversada com a nossa comunidade, com certeza ela vai entender, mas ela precisa ser
ouvida. E a nossa administração está deixando a desejar, de ouvir a comunidade, ouvir os
representantes da comunidade legítimos, que são os Vereadores e as Associações de
Moradores. Peço que o Senhor leve até o Prefeito, hoje aqui representado pelo Senhor, que
atenda esta reivindicação de ouvir mais a comunidade, de andar mais na comunidade.
Porque a nossa comunidade fica oprimida quando ela não tem o retorno, porque ela busca
através de nós Vereadores e às vezes nós não conseguimos dar um retorno satisfatório,
porque nós também não recebemos aquelas informações que nós pedimos ao Executivo. Fica
aí a minha dica. Eu não sei se eu estendi muito no meu tempo, mas eu agradeço a todos
vocês por nos esperar para nos ouvir e até a próxima. Uma boa semana a todos. VEREADOR
ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Quero cumprimentar os Senhores Vereadores e as Senhoras
Vereadoras, cumprimentar especialmente o Senhor Hélio Neumann que está na Mesa aqui,
um dos diretores da Citral, esta grande empresa aqui de Taquara que há tantos anos aqui
prestando serviços à comunidade. Muito obrigado Senhor Hélio por ter vindo nesta noite fria
aqui prestigiar esta Câmara de Vereadores. Também quero saudar o Secretário Ferreira que
está na Mesa. Quero saudar especialmente aqui o Major Zanini, homenageado de hoje.
Saudar a população toda do Bairro Empresa, o pessoal que está presente, a imprensa em
geral e especialmente agradecer a todos os servidores da Câmara de Vereadores, que
conseguiram trabalhar aqui para que fosse possível fazer esta Sessão. Os funcionários desde
cedo, desde 2 horas da tarde, 3 horas aqui arrumando para que tudo pudesse ficar a
contento. Então eu quero agradecer pelo empenho dos servidores da Câmara de Vereadores.
Eu quero fazer duas abordagens rapidamente. Poderia ficar falando muito tempo a respeito,
mas o nosso tempo é curto, eu quero ver se consigo me ater ao tempo. Primeiro eu quero
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falar sobre perseguição. Perseguição. Esta palavra é uma palavra que é muito ruim para se
ouvir, a palavra perseguição, porque os Governos que perseguem são os piores Governos que
para mim pode existir. Infelizmente nós temos ao longo do tempo, estamos vendo, temos
visto Governos perseguindo pessoas. Aqui em Taquara nós tivemos grandes perseguições
aqui de servidores, professores sendo perseguidos, transferidos para outros locais,
transferidos da cidade para o interior para castigar o servidor, para castigar o professor. Isto
é uma vergonha o que nós vimos no passado aqui de perseguições políticas que acontecem.
Isto é um dos piores problemas que nós temos na Administração Pública. São
administradores perseguindo as pessoas por qualquer coisa. Infelizmente o Major Zanini foi
tirado daqui por perseguição. E eu digo isto por mim, minha responsabilidade pelo que estou
dizendo. Não há motivo por ter saído daqui. Que motivo teria de se mandar o Major Zanini
de Taquara. A verdade ele foi transferido daqui por perseguição. Só pode ter sido sob minha
responsabilidade eu estou dizendo isto aí, a não ser que venha a público e expressam o
porque de tirar uma autoridade que estava fazendo um grande trabalho, onde a comunidade
toda estava assinando em baixo, haja visto hoje a população toda se manifestando, em todos
os cantos do Município, todos pasmados por ver o Major Zanini transferido aqui. Então que
ruim a gente ver perseguição. Alguns anos atrás eu tive uma sobrinha minha perseguida
como professora, quando foi retirada do trabalho dela, onde ela estava numa escola e ela foi
mandada para um lugar muito distante do Município por perseguição de um Prefeito aqui de
Taquara, onde ela entrou em crise existencial inclusive. Então a perseguição não deveria
existir em lugar nenhum. Eu na Câmara de Vereadores como Presidente não penso jamais em
perseguir alguém porque eu acho que é nefasto fazer isto aí. Então eu trabalho sempre ali
com a maior harmonia, com a maior tranquilidade com todos os Vereadores, com todos os
partidos, sem pensar em perseguição. Acho que isto é uma anomalia do ser humano fazer
isto aí. Não deveria ser nunca estar como um administrador público aquele que persegue as
pessoas. Quero agora para encerrar a minha palavra, falar sobre os professores. Quero
agradecer aqui a Diretora do colégio, que nos possibilitou hoje estarmos aqui, que nos
concedeu hoje este espaço e dizer que infelizmente, mais uma vez, o Governo do Estado do
Rio Grande do Sul não passa o piso salarial dos professores. Piso salarial que foi prometido
durante a campanha política, piso salarial que hoje é lei federal, onde todos os governantes
deveriam dar o piso para o magistério. Os magistérios não estão tendo o seu piso. Há um
engodo, há um engano dizendo que está dando este piso. Não é verdade, não está passando
o piso ao magistério. O que está acontecendo é que ele está pegando o professor com o seu
básico, com todos os penduricalhos que ele tem dizendo que está pagando o piso. Não é este
o piso que está previsto na legislação federal. Por isto eu quero expressar aqui a minha
solidariedade a todos os professores da nossa região, da nossa cidade, e espero que algum
outro Governo que esteja por aí venha cumprir aquilo que prometeram que é o piso do
magistério, haja visto que as nossas crianças, elas são educadas exatamente pelos
professores. Elas saem de casa e muitas vezes passam o dia inteiro fora de casa e os
professores tem a responsabilidade de educar os nossos filhos, como é o caso inclusive aqui
do CIEP, onde as crianças passam aí praticamente o dia inteiro. Para finalizar quero dizer que
eu prego o turno integral para as crianças. Acho que a criança brasileira se tivesse o turno
integral, se desde manhã entrasse no colégio, almoçasse e saísse à tardinha estudando, nós
teríamos muito menor problema que nós temos hoje na nossa sociedade, inclusive com o
problema das drogas hoje que está imperando. Temos que partir para esta, turno integral.
Não é fácil, porque tem que recuperar todos os colégios para que seja praticado este turno
integral. Mas temos que começar a agir neste sentido, para que as crianças possam ficar
permanentemente no colégio estudando. Isto que nós vemos hoje no Japão, na Europa,
países adiantados hoje, que eles têm turno integral em todos os colégios nos seus países, por
isto prego o turno integral, que é importante. Quero agradecer então a todos que vieram
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aqui mais uma vez, agradecer a toda Mesa que está conosco, mais uma vez todos os
servidores e semana que vem estamos novamente na nossa sede, ali no centro. E vamos para
a próxima interiorização que será na Fazenda Fialho, no processo de interiorização que nós
temos na Câmara de Vereadores, que é muito bom para prestigiar as comunidades locais.
Muito obrigado também a Brigada Militar presente aqui hoje, nos assessorando, muito bom
ter eles ao nosso lado. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Após o Grande em
Expediente o Presidente concedeu o uso da palavra ao Secretário Municipal de Obras, senhor
João Luiz Ferreira, o qual veio representando o senhor Prefeito Municipal nesta Sessão. Em
seguida o Presidente solicitou a leitura das matérias que deram entrada na Casa até o
presente momento, bem como na Publicidade dos Projetos de Leis que chegaram ao
Legislativo Taquarense. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº 100/2014
(Executivo Nº 071): Autoriza o Poder Executivo a repassar o valor de até R$ 13.000,00 (treze
mil reais) para a Associação de Moradores do Km 4, CNPJ nº 09.547.262/0001-45, e dá outras
providências. PROJETO DE LEI Nº 101/2014 (Executivo Nº 085) Prorroga o prazo de
contratação temporária dos Servidores que atuam na Estratégia de Saúde da Família no
Bairro Eldorado, prevista na Lei nº 5.044, de 22 de maio de 2012, alterada pelas Leis
Municipais nº 5.300, de 29 de agosto de 2013 e 5.360, de 20 de novembro de 2013, e, dá
outras providências. PROJETO DE LEI Nº 102/2014 (Executivo Nº 086): Prorroga o prazo de
contratação temporária prevista na Lei Municipal nº 5.264/2013, que autoriza o Poder
Executivo a contratar um Veterinário, alterada pelas Leis Municipais nº 5.286/13 e 5.332/13,
e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 103/2014 (Executivo Nº 074): Autoriza o Poder
Executivo a repassar recursos financeiros para a empresa RODRIGO FERREIRA CONEXÕES –
EPP, CNPJ nº 17.380.589/0001-01, e dá outras providências. Promulgação: Vereador Arleu
Machado de Oliveira, Presidente da Câmara de Vereadores de Taquara, nos termos do Artigo
40, § 1º, Inciso II, alínea “h”, do Regimento Interno da Casa, promulga a Resolução Nº 006, de
15 de maio de 2014, que: Estabelece suplementação orçamentária no valor de R$
150.000,00, para aquisição de imóvel. REQUERIMENTOS: Nº 160/2014 VEREADORES
ADALBERTO SOARES e LAURI FILLMANN (Vereador Telmo Vieira associou-se a este
Requerimento): Através deste encaminhamos Votos de Pesar aos familiares do senhor Darci
Paulo Fucks, que veio a falecer no dia 20/05, próximo passado. O falecimento de um ente
querido significa a abertura de uma lacuna na família e nos amigos, devemos, porém, orar e
pedir a Deus que dê forças para suportar esse momento de dor. “Deus é nosso refúgio e
fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se
mude, e ainda que os montes se transportam para o meio dos mares. Salmo 46.1-2.” Nº
161/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Considerando os anúncios efetuados nos jornais
e alertas meteorológicos, indicando o retorno do fenômeno conhecido como “El niño”, cujos
efeitos indicam a ocorrência de chuvas intensas e possíveis alagamento em toda a região sul
do Brasil, bem como longos períodos de precipitação, previstos para este período de inverno
e próxima primavera, requeiro a Mesa Diretora desta Casa que agende reunião para tratar do
referido assunto, tendo em vista a preocupação da comunidade em geral. Solicito que sejam
convidadas as seguintes autoridades: - Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos,
senhor João Luiz Ferreira; - Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação,
senhor Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos; - Secretário Municipal de Segurança, Trânsito
e Mobilidade Urbana, senhor Paulo Cezar Möller; - Secretário de Meio Ambiente, senhor
Laoni Rudi Dietrich; - Coordenador Municipal da Defesa Civil, senhor Paulo Ricardo Pires de
Mello; - Comando da Brigada Militar de Taquara; - Comando do Corpo de Bombeiros de
Taquara; - Representante da Empresa Rio Grande Energia – RGE. Nº 162/2014 VEREADOR
GUIDO MARIO PRASS: Através do presente, envio Votos de Pesar aos familiares do senhor
Delcio Machado dos Reis que veio a falecer no dia 20/05, próximo passado. Sentimo-nos
incapazes de encontrar palavras nesse momento de dor, pois a perda de um ente querido
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significa a abertura de uma lacuna na família e nos amigos. “O Senhor te guardará de todo o
mal; Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e
para sempre.” Salmos 121:7.8. Nº 163/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS, em nome da
Casa: Através do presente, envio Votos de Pesar aos familiares da Senhora Almira Gerhard,
que veio a falecer no dia 23/05, próximo passado. A dor da perda, somente é confortada na
Esperança em Deus e no abraço amigo. Por isso sentimo-nos incapazes de encontrar palavras
de consolo nesse momento, porém, desejamos expressar nosso profundo pesar pelo
ocorrido. “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto viverá. E
todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá.” João 11: 25- 26. Nº 164/2014 VALDECIR
DE ALMEIDA: Através deste envio Votos de Congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de
Deus de Nova Hartz, pelo VI Congresso de Missões, realizado nos dias 22 e 25 de maio do
corrente ano, com o tema: “Eu de muito boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas
vossas almas.” Coríntios 12:15. Parabenizo a todos na pessoa do Pastor Arnaldo Freitag e que
Deus continue iluminando para o crescimento desta obra. Nº 165/2014 VALDECIR DE
ALMEIDA: Através deste envio Votos de Congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de
Deus de Taquara, pelo 18º Encontro dos Círculos de Oração: Água Viva, Bairro Mundo Novo e
Vasos da Oração, Bairro Aimoré, realizado nos dias 23 e 24 e 25 de maio do corrente ano,
com o tema: “Mulheres como vasos nas mãos do Oleiro.” Jeremias 18.6. Parabenizo a todos
na pessoa do Pastor José Carvalho e sua esposa Isabel Desidério e desejo que Deus continue
iluminando para o crescimento desta obra. Nº 166, 167, 168 e 169/2014 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 170/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Ao cumprimentá-lo cordialmente venho através
deste solicitar ao setor competente da Empresa Rio Grande Energia - RGE que viabilize se
possível com urgência à instalação da rede elétrica trifásica nas localidades de Morro Alto,
Quarto Frio e Ilha Nova, Interior de nossa cidade. O pedido se justifica tendo em vista o
crescimento do uso de aparelhos e equipamentos elétricos nas propriedades dos referidos
locais, citando como exemplo os produtores agrícolas que estão utilizando cada vez mais as
novas tecnologias oferecidas no mercado. Sendo o que tínhamos para o momento desde já
agradeço pela atenção. Nº 171/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Através deste envio
Votos de Congratulações a Direção, Professores, Servidores, Pais, Alunos e Ex-alunos da
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Escola Estadual de Ensino Fundamental Tristão Monteiro, pelo aniversário de 50 anos,
ocorrido no dia 06 de maio do corrente ano. Parabéns a todos pelos longos anos de
dedicação e carinho oferecidos a cada aluno que por esta Escola passaram. “Feliz aquele que
transfere o que sabe e aprende o que ensina!” REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE
INFORMAÇÕES: Nº 055/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal
encaminhe a este Vereador cópia da licitação da aquisição dos móveis do Posto de Saúde do
Bairro Mundo Novo, bem como cópia da nota fiscal dos mesmos, cópia do comprovante de
entrega e da Ata de Licitação. Nº 056/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o
Executivo Municipal informe a este Vereador que valor será gasto na construção do muro da
UPA e envie junto os orçamentos. Também caso o projeto tenha sido licitado que encaminhe
cópia da licitação. INDICAÇÕES: Nº 334/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Indico ao Executivo
Municipal a necessidade de se instalar junto às caixas d’água dos poços comunitários das
localidades do Interior do Município, um adaptador padrão que serve como conexão para a
mangueira acoplada ao caminhão dos Bombeiros, auxiliando assim o combate a incêndios
nestes locais. Esta medida possibilitará a recarga de água com maior agilidade podendo evitar
maiores danos e até mesmo a morte de pessoas. Entendemos que já existem métodos de
combate a sinistros, estabelecidos no Interior por meio de reservatórios e caixas d’água
instaladas em fábricas e postos de combustíveis com capacidade de 40 mil litros, mas
acreditamos que isso não supre a demanda e por isso se faz necessária mais esta ferramenta
de auxílio aos Bombeiros. Nº 335/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicita que o Executivo
Municipal juntamente com a Secretaria de Obras veja a possibilidade de proceder com
urgência em consertos no calçamento das Ruas, Almiro Nunes de Medeiros, Andreas Haimel,
e Osmar Schaefer, todas no Bairro Empresa. Nº 336/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO:
Solicita que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de Obras veja a possibilidade
de canalizar um esgoto a céu aberto na Rua da Olaria, entre as Ruas Tabajaras e Osvaldo
Cruz, pois os moradores reclamam muito do desconforto e mão cheiro que estão sofrendo.
Nº 337/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicita que o Executivo Municipal juntamente
com a Secretaria competente proceda na colocação de placas proibindo a colocação de lixo
na Rua Osvaldo Cruz, em frente à empresa Calçados Larissa e no “Beco do Braulino”, bem
como sejam instaladas lixeiras nestes mesmos locais. Nº 338/2014 VEREADOR GUIDO MARIO
PRASS: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente estude a
possibilidade de mudar para as 18h, o horário de abertura do Albergue Municipal situado na
Rua Mato Grosso, nº 1817, esquina com a Rua Coronel Diniz, no Bairro Santa Teresinha. O
pedido se justifica tendo em vista que o Albergue inicia suas atividades às 19 horas e com a
chegada do inverno esse horário já é muito escuro e frio para as pessoas que precisam deste
abrigo. Nº 339/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal
juntamente com a Secretaria competente proceda no conserto da canalização, com
substituição de canos quebrados na Rua Theodoro Ritter, nº 2747, no Bairro Jardim do Prado.
Nº 340/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente proceda com urgência no patrolamento e ensaibramento da Rua São
Cristóvão, proximidades do nº 466, no Bairro Santa Rosa, pois esta via esta intransitável e
causando desconforto aos moradores. Nº 341/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito
que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras realize o serviço de patrolamento e
ensaibramento da estrada de Ilha Nova, pois a mesma encontra-se em más condições de uso.
Nº 342/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicito que o Executivo Municipal juntamente
com a Secretaria competente viabilize a construção de calçada ao redor do prédio cedido
pela Prefeitura a Injetora, na Rua Osvaldo Cruz, próximo ao CIEP, no Bairro Empresa, para
que o local permaneça limpo e acessível aos pedestres, especialmente as crianças que
passam diariamente por ali indo e vindo da Escola. Nº 343/2014 VEREADOR NELSON
MARTINS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente
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conserte com urgência o calçamento a pedido dos moradores da Travessa Santa Rosa, trecho
entre as Ruas Guilherme Lahn e Tristão Monteiro, pois o mesmo já havia sido consertado e
talvez pago pelo Município, mas acabou ficando pior do que estava. MOÇÃO: MOÇÃO DE
APELO Nº 014/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Encaminha Moção de Apelo ao
Ministro da Educação, senhor HENRIQUE PAIM, solicitando a desvinculação da Folha de
Pagamento da Educação dos limites totais com despesa de pessoal previsto pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Nº 101/2000. Justificativa: A limitação hoje
imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal abrange toda a Folha de Pagamento do
Executivo, situação que está impedindo os Municípios de efetuarem novos concursos
públicos para contratação de profissionais da educação assim limitando a ampliação da
rede de ensino, inclusive da abertura de novas vagas para a Educação infantil. Neste sentido
requer seja encaminhada cópia desta Moção a todas as Câmaras Municipais do Vale do
Paranhana, solicitando apoio e envio desta reivindicação ao Ministro da Educação
anteriormente citado. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Convite da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente para atividades da Semana do Meio Ambiente que ocorrerá nos
dias 02 a 07 de junho de 2014, conforme a programação. Convite da Escola Estadual de
Ensino Médio Dirceu Martins para participar do Dia do Desafio, com uma caminhada ao
Centro da cidade, saída às 10h, em frente à Câmara de Vereadores e participação de
atividades físicas na Praça Marechal Deodoro. Comunicados: Amanhã, dia 27 de maio às
16h30min, será realizada Audiência Pública para prestação de Contas do 1º Quadrimestre de
2014, dos Poderes Legislativo e Executivo, no Plenário da Câmara de Vereadores. A Sessão
Ordinária da Câmara de Vereadores de Taquara, do dia 02 de junho de 2014, terá início às
17h30min, com a seguinte pauta: Uso da Tribuna Popular pelos representantes da Associação
Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Taquara, para prestação de contas da Entidade
entre outros assuntos. Homenagem ao CREA pela passagem dos 80 anos de atuação no
Estado do RGS. A respectiva Sessão será retransmitida pela Rádio, a partir das 21h10min,
tendo em vista que a Novena será transmitida no mesmo horário. Nos dias 02, 03 e 04 de
junho de 2014 será realizada a votação pela internet com a escolha das demandas oriundas
da Participação Popular e Cidadã deste ano que farão parte do Orçamento do Estado para
2015, lembrando que no dia 04 de junho ocorrerá também a votação nas urnas. Neste
sentido o Presidente convida os Vereadores para participar desta Consulta Popular, pedindo
aos mesmos que deixem seus nomes e locais que irão levar as urnas com a Diretora
Legislativa desta Casa, senhora Marilene Wagner, a qual também é Presidente do COMUDE.
No próximo dia 11 de junho, às 19h30min, no Plenário da Câmara de Vereadores será
realizada Audiência Pública solicitada pelo Vereador Telmo Vieira, através do Requerimento
Nº 155, aprovado em Sessão Ordinária do dia 19/05/2014, que trata da criação da
Universidade Federal dos Vales – UNIVALES, onde será realizado um trabalho de coleta de
assinaturas para que Taquara se habilite na busca de um polo universitário federal para nossa
cidade. Na próxima quarta-feira, dia 28 de maio é o Dia do Desafio e neste ano Taquara
estará disputando com a cidade cearense de Cascavel, e, às 8h teremos a presença de um
personal na área de Educação Física que irá fazer exercícios com os Servidores e Vereadores
que quiserem participar. Após a leitura da matéria, de acordo com o Requerimento Nº 155,
de autoria do Vereador Telmo Viera, com assinatura de todos os Vereadores desta Casa,
aprovado em Sessão Ordinária do dia 19 de maio de 2014, o Presidente solicitou aos Líderes
de Bancada que indicassem o nome dos Vereadores que irão compor a Comissão Especial
Pluripartidária, pró-movimento com as Regiões do Vale dos Sinos, Caí, Paranhana e Encosta
da Serra, para a criação da Universidade Federal dos Vales – UNIVALES, para a nossa região.
Nesse sentido após as devidas indicações a Comissão Especial Pluripartidária ficou composta
da seguinte forma: Vereador Adalberto Carlos Soares (PP); Vereador Adalberto dos Santos
Lemos (PDT); Vereador Anildo Ribeiro Araújo (PP); Vereadora Sandra Beatriz Schaeffer
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(PSDB); Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB) e Vereador Telmo Vieira (PTB).
Os Vereadores Anildo e Telmo foram indicados para ocupar as vagas dos Vereadores Moisés
Cândido Rangel (PSC) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS), os quais abriram mão das
mesmas na referida Comissão. A seguir o Presidente com a concordância dos demais
Vereadores colocou em bloco a votação da matéria lida anteriormente nesta Sessão e a
mesma foi APROVADA por unanimidade dos Vereadores. Moção de Apelo Nº 014/2014.
Requerimentos: Nº 160 a 171/2014. Pedidos de Informações: Nº 056 e 057/2014.
Indicações: Nº 334 a 342/2014. Requerimentos Verbais: VEREADOR MOISÉS RANGEL: 1º Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras faça um levantamento de caráter
emergencial, nas Ruas do Bairro Empresa e identifique e conserte os vários buracos
existentes. VEREADOR ADALBERTO SOARES: 2º - Que o Executivo Municipal, através do Setor
de Iluminação Pública providencie o conserto de luminárias na localidade de Tucanos,
próxima às residências do Sr. Ioia Foscarine e da Dona Maria Alice. Finalizando os trabalhos
da noite o Presidente convidou todos os presentes para em conjunto cantarem um Feliz
Aniversário à Vereadora Sandra Schaeffer, tendo em vista a passagem de seu aniversário no
dia de hoje. Nada mais havendo a tratar, às 22h32min, o Presidente agradeceu a presença de
todos e declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, agendando a próxima para o dia
02/06, com início às 17h30min, 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, 26 de maio de 2014............Silvana Lopes e Fernando Bittencourt.
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