ATA Nº 3.978
Aos 07 dias do mês de abril do ano de 2014, às 18h, no Plenário da Câmara de Vereadores de
Taquara/RS, realizou-se a 10ª Sessão Plenária Ordinária deste Legislativo, sob a Presidência
do Vereador Arleu Machado de Oliveira (PP), o qual contou com a presença dos seguintes
Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Anildo Ribeiro
Araújo (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Guido Mario Prass Filho (PP), Lauri Fillmann
(PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC), Nelson José
Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei
Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida
(PROS). Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador Arleu Machado de Oliveira a
Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão, desejando
boas vindas a todos os presentes e informando que as Sessões Ordinárias da Câmara de
Vereadores de Taquara ocorrem nas segundas-feiras, a partir das 18h, no qual convidou a
todos para participar. Nesse momento o Presidente Arleu deu início aos trabalhos desta
Sessão saudando todas as pessoas presentes, informando que a partir de hoje a abertura das
Sessões Ordinárias desta Casa, contará com a presença de um Padre ou um Pastor para um
instante de reflexão, conforme vinha ocorrendo em anos anteriores. Nesse sentido o
Presidente convidou o Pastor Valmor Haag, da Igreja Evangélica Luterana de nossa cidade,
para ocupar a Tribuna Popular e fazer uma prece de abertura dos trabalhos desta noite. Logo
após, prosseguindo com os trabalhos, o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa
procedesse na leitura do que segue: Ofício nº 002/2014 – Ao saudá-los venho por meio
deste, na condição de Vereador da Bancada do PMDB, apresentar meu pedido de renúncia
ao cargo que desempenho de Secretário Geral deste Legislativo. Os motivos aos quais,
apresento minha renúncia ao cargo de Secretário Geral é a nossa incompatibilidade
partidária e governista. Motivos aos quais já foram explanados e apresentados a Presidência,
Direção Executiva e Diretório Municipal do PMDB de Taquara. Destaco ainda, que continuo e
sempre continuarei filiado ao PMDB, esta nossa decisão não nos abala nas fileiras partidárias,
e a partir desta data nossas decisões serão norteadas pelo clamor popular e não pelo âmbito
partidário, que neste caso continua sendo governista. E nossa posição será independente.
Certo de contar com a atenção, fico a disposição para trabalhar em prol da nossa
comunidade. Taquara, 04 de abril de 2014. Assina: Régis Bento de Souza, Vereador da
Bancada do PMDB da Câmara Municipal de Vereadores de Taquara/RS. Diante da renúncia
do Vereador Régis de Souza, ao cargo de Secretário da Mesa Diretora, o Presidente de
imediato colocou em votação a nova eleição deste secretariado, solicitando a cada Vereador
o nome do seu indicado. Nesse sentido os Vereadores em consenso indicaram a Vereadora
Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), para ocupar o cargo de Secretária da Mesa Diretora desta
Casa Legislativa, instante em que o Presidente colocou em votação a referida indicação e a
mesma foi aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes, estando ausente no
momento na votação o Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch. Posteriormente o Presidente
solicitou que a Diretora Legislativa procedesse na leitura da matéria que deu entrada nesta
Casa até o presente momento, bem como na Publicidade dos Projetos que chegaram a este
Legislativo. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 191/2014, encaminha Leis Municipais
nº 5.439 a 5.443, sancionadas em 26 de março do corrente ano. OFÍCIO Nº 5.444 a 5.446,
sancionadas em 27 de março de 2014. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI
MUNICIPAL Nº 077/2014 (Executivo Nº 060) Prorroga o prazo de contratação temporária
prevista na Lei Municipal nº 5.151, de 22 de janeiro de 2013, alterada pelas Leis Municipais
nº 5163/2013, 5196/2013 e 5323/2013, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 078, DE
07 DE ABRIL DE 2014 de autoria do VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES, com apoio da
Bancada do PP - Autoriza o Poder Executivo a denominar de GILMARA PEZZI PEREIRA uma
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repartição pública do Município de Taquara/RS, a partir de 24 de março de 2015.
REQUERIMENTOS: Nº 073/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Ao cumprimentá-lo
cordialmente, venho por meio deste solicitar ao Departamento competente da RGE
providencias com relação aos fios da rede elétrica nas proximidades da COOTALL em nossa
cidade, pois os mesmos possuem uma grande aglomeração de vegetação deixando o visual
desagradável e de aparente abandono. Ressaltamos que esta situação existe há bastante
tempo e a tendência é se desenvolver ainda mais. Nº 074, 075, 076 E 077/2014 VEREADOR
EDUARDO KOHLRAUSCH, com apoio dos Vereadores, a serem encaminhados às seguintes
autoridades: Presidente da EGR – Senhor Luiz Carlos Bertotto; Diretor Geral do DAER - Senhor
Carlos Eduardo de Campos Vieira; Secretário Estadual de Infraestrutura e Logística - senhor
João Victor Domingues e Governador do estado do Rio Grande do Sul - Mui Digno Senhor
Tarso Genro. Ao cumprimentá-lo, 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; 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 078, 079, 080 e 081/2014 VEREADOR EDUARDO
KOHLRAUSCH, com apoio dos Vereadores, a serem encaminhados às seguintes autoridades:
Sargento Daniel Lino dos Santos (Comandante do Grupo Rodoviário de Taquara); 1º Tenente
Cesar Batista da Fonseca (Comandante do 3º Pelotão Rodoviário de Sapiranga); Major André
Ilha Feliú (Comandante do 3º BRPM de Bento Gonçalves) e Tenente-Coronel Fernando
Alberto Grillo Moreira (Comandante do Batalhão Rodoviário): Ao cumprimentá-lo,
cordialmente, venho por meio deste, solicitar mui humildemente, que o Grupo da Polícia
Rodoviária Estadual da Cidade Taquara, possa ter o reforço de 04 (quatro) viaturas no
período em que o DAER, estiver consertando a Ponte sobre o Rio dos Sinos na ERS 020, pois
ali naquele local foi instalada uma sinaleira pelo DAER, e a mesma tem servido para que
motoristas que ali trafegam sejam assaltados, quase que diariamente, como ocorreu de outro
dia uma professora da FACCAT, ter levado um tiro no ombro na tentativa de um assalto. A
comunidade não se sente segura parando na sinaleira, por conta dos assaltos, sentiriam
muito mais segura se houvessem no mínimo 02 (duas) viaturas de maneira fixa naquele local,
digo fixa porque daí o motorista não terá jamais medo de ficar parado aguardando a abertura
do semáforo, porque saberá que perto dele tem no mínimo 02 (duas) viaturas lhe dando
proteção, a ele e à sua família. Entendemos ainda de que fica possível o deslocamento dessas
viaturas extras, pois anualmente durante 03 ou 04 meses, é feito isso em relação a operação
golfinho, onde o litoral passa a ser presenteado com viaturas extras, entendemos também de
que a iniciativa de solicitar mais viaturas deveria ser da SEINFRA e do DAER, mas como não
temos conhecimento de tal iniciativa, resolvemos fazer esse Requerimento com o apoio dos
demais Vereadores Taquarense, nosso pedido não está baseado no intuito dos referidos
motoristas que ali trafeguem serem multados, mas sim de contarem com o mínimo de
segurança que hoje não ocorre, sabemos que todo o cidadão tem o direito de contar com
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policiamento, passando às 15hs, às 18hs, às 23hs, ou às 2hs da manhã, dando esses horários
como exemplo, temos que ter segurança sempre, antes que haja alguma tragédia naquele
local, vamos anexar uma cópia desse Requerimento, à SEINFRA, ao DAER, à EGR (que
sabemos que não tem como responsabilidade essa rodovia), mas que deve se inteirar dos
fatos e à Casa Civil, todos esses órgãos citados receberão uma cópia desse Requerimento,
deixamos aqui como sugestão como é chamada sempre no verão no litoral de Operação
Golfinho, que essa seja chamada de “Operação Vida”, porque todos os milhares de
motoristas que ali trafegam estão tendo um grave risco de vida, passando por aquela ponte.
Nº 082/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Requer à Mesa Diretora que seja
encaminhada solicitação ao Ministério do Esporte para que estude e viabilize da destinação
de recursos financeiros, para construção da Pista de Skate no Município de Taquara/RS,
protocolada neste Ministério sob Proposta Nº 033868/2014 que se encontra em análise.
Segue em anexo cópia detalhada deste pedido cadastrada no Sistema de Gestão de
Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal - SICONV para construção desta Pista
de Skate. Neste sentido aguardamos resposta deste pedido, pois em nossa cidade existe um
grande número de adeptos a este esporte, inclusive organizados em forma de associação. Nº
083/2014 VEREADORES VALDECIR DE ALMEIDA e ANILDO ARAÚJO: Através deste enviamos
Votos de Congratulações ao Pastor Edivaldo, pela belíssima Festa e trabalho transcorrido
neste final de semana em Homenagem aos 24 anos da à Igreja Evangélica Assembleia de
Deus Primitiva nesta cidade. Parabéns e que Deus continue iluminando para o crescimento
desta obra. Nº 084/2014 VEREADORES VALDECIR DE ALMEIDA e ANILDO ARAÚJO: Através
deste enviamos Votos de Congratulações ao Pastor Presidente Enilton Vasconcelos
Bitencourt e aos Pastores Superintendentes Eloir da Rosa e Ezequiel Kaiper, parabenizando
pelo 14º aniversário da Tenda A Porta da Salvação, ocorrido neste final de semana. Parabéns
a todos pelo belíssimo trabalho que vem se desenvolvendo para o crescimento desta obra,
que é guardar almas para Jesus. Nº 085/2014 VEREADORES VALDECIR DE ALMEIDA e MOISÉS
RANGEL, com apoio de todos os Vereadores: Através deste enviamos Votos de
Congratulações aos organizadores da 13ª Festa da Carpa, ocorrida neste último domingo dia
06/04, no Pavilhão Católico da localidade de Olhos D’água em nossa cidade. Parabenizamos a
todos pela realização de mais este belíssimo evento, que além de oferecer os tradicionais e
excelentes pratos típicos desta tradicional festa, também souberam proporcionar momentos
de muita descontração a todos os visitantes do evento. Nº 086/2014 VEREADOR GUIDO
MARIO PRASS: Através deste solicito que a Mesa Diretora desta Casa encaminhe Ofício a
Secretaria de Desenvolvimento Social convidando o CRAS (Centro de Referência em
Assistência Social), para fazer uma apresentação do “Grupo de Convivência” que lá encontrase formado por alunos de seis a quatorze anos, os quais participam de diversas oficinas de
trabalhos. O pedido se justifica devido à belíssima apresentação que um grupo de dança
gaúcha deste Centro realizou durante a inauguração das novas instalações do CRAS, no
último dia 04/04/2014. Nº 087/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Através deste solicito
autorização do Plenário para representar esta Casa Legislativa na reunião pré-agendada pelo
Executivo Municipal, que será realizada na localidade de Morro Pelado no dia 14 de abril do
corrente ano, às 19h, ocasião que será discutido assuntos atinentes às necessidades junto à
comunidade daquele local. Nesse sentido também ficará justificada minha ausência na
Sessão Ordinária do dia 14/04/2014. Nº 088/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito ao
Superintendente da METROPLAN/RS no prazo legal o processo administrativo na íntegra
(total), desde a sua origem de recurso repassado pela METROPLAN - Convênio 1455/2013.
Conforme informação disponível no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de
Taquara, conforme segue cópia da página na íntegra. Nº 089/2014 VEREADOR MOISÉS
RANGEL: Moisés Cândido Rangel, Vereador da Bancada do PSC, tendo em vista sua viagem
agendada para Brasília no dia 08 de abril de 2014, requer seja aprovado em Plenário, o
Ata nº 3.978, de 07 de abril de 2014.
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Requerimento de solicitação de protocolo junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimentos para a destinação de 02 (dois) caminhões caçamba, 01 (uma)
retroescavadeira POCLAIN, 02 (duas) roçadeiras articuladas e 01 (um) trator para a cidade de
Taquara, no Rio Grande do Sul, a fim de auxiliar nos trabalhos desenvolvidos pela “Patrulha
Agrícola” em detrimento ao nosso pequeno e médio produtor rural que tem dificuldade de
realizar os trabalhos de preparo do solo para a semeadura ou plantio dos produtos que
fazem parte da renda para a sua subsistência, procedendo muitas vezes de forma braçal,
prejudicando sua saúde física. Justificativa: Taquara é um Município da Região Metropolitana
de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. É um município de colonização
predominantemente alemã. Localiza-se a “29º39'02" de latitude sul e “50º46'50" de
longitude oeste, a uma altitude de 57 metros. Possui uma área de 457 km². Sua população
em 2010 era de 54.656 habitantes (Fontes do IBGE), destes 9.380 pessoas fazem parte da
População Rural distribuidas em centenas de propriedades rurais, na sua maioria pequenos e
médios estabelecimentos agropecuários de produção diversificados. Diante deste
considerável número de pessoas que se mantém no interior, buscando a sua subsistência
desenvolvendo os mais diversos segmentos da agricultura familiar, desde a produção de
leite, gado de corte, apicultura, orizicultura, suinocultura, avicultura, hortifruti, produção de
carvão faz-se necessário o município encrementar o trabalho da “patrulha agrícola” para
auxiliar a manutenção do homem no campo e consequentemente uma produção maior de
produtos que servirão para alimentar também o homem da cidade e região. Atualmente o
parque de máquinas do município de Taquara, está bastante sucateada, causando grande
despesa aos cofres da municipalidade para realizar estes trabalhos que são primordiais ao
nosso homem do campo. Ante este cenário faz-se necessárias esta reivindicação, buscando
junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, destinação dos caminhões
caçambas, retroescavadeira POCLAIN, roçadeiras articuladas e trator para a cidade de
Taquara. Nº 090/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Moisés Cândido Rangel, Vereador da
Bancada do PSC, tendo em vista sua viagem agendada para Brasília no dia 8 de abril de 2014,
requer seja aprovado em Plenário, o Requerimento de solicitação de protocolo junto ao
Ministério da Saúde para a destinação de 01 (uma) Unidade Móvel Básica de Saúde para a
cidade de Taquara, no Rio Grande do Sul, a fim de ampliar o atendimento as pessoas do
interior de nosso município. Justificativa: Taquara é um município da Região Metropolitana
de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Localiza-se a “29º 39' 02" de
latitude sul e “50º46'50" de longitude oeste, a uma altitude de 57 metros, com Temperatura
mínima anual e 4ºC, Temperatura média anual de 23ºC e Temperatura máxima anual de
37ºC. Possui uma área de 457 km². Sua população em 2010 era de 54.656 habitantes (Fontes
do IBGE), destes 9.380 pessoas fazem parte da População Rural distribuidas em centenas de
propriedades rurais, na sua maioria pequenos e médios estabelecimentos agropecuários de
produção diversificadas. Diante deste considerável número de pessoas que se mantém no
interior, buscando a sua subsistência desenvolvendo os mais diversos segmentos da
agricultura familiar, faz-se necessário oferecer o atendimento médico ambulatorial realizado
através da Unidade Básica de Saúde, para incentivar a permanência destas pessoas no
campo. Ante este cenário faz-se necessária esta reivindicação, buscando junto ao Ministério
da Saúde a destinação de uma Unidade Móvel Básica para a Saúde tendo em vista que
Taquara possui apenas uma destas Unidades para dar atendimento às pessoas do interior
onde à área geográfica é bastante extensa, o que prejudica sua atuação e desempenho junto
a estas famílias. Nº 091/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Requer ao Presidente desta
Casa, que seja encaminhado convite ao Ministério Público, para tratar de reunião com os
catadores de lixo de nossa municipalidade, tendo em vista que os mesmos estão sendo
multados e os motivos são desconhecidos pelos mesmos. Neste sentido solicitamos ainda
que seja convidado o Prefeito Municipal e Convocado o Secretário Municipal do Meio
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Ambiente para tratar deste assunto, bem como os representantes dos catadores de lixo e os
Vereadores que quiserem participar, pois segundo os trabalhadores, eles desconhecem o
porquê destas multas que chegam até 07 salários mínimos, inviabilizando o pagamento de
tão elevados valores em detrimento ao que angariam no recolhimento destas sucatas.
Solicitamos ainda que seja feito contato com o Ministério Público, para que estes
possam participar da reunião, com dia e horário a ser definido por eles, com local da reunião
a ocorrer na Câmara de Vereadores de Taquara. Nº 092/2014 VEREADOR ADALBERTO
LEMOS: Requer ao Presidente desta Casa, que seja encaminhado convite ao Prefeito
Municipal, senhor Tito Lívio Jaeger Filho e Convocado o Secretário Municipal de
Planejamento e Urbanismo, senhor José Inácio Wagner e o Secretário Municipal de
Assistência Social e Habitação, senhor Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos para reunião
referente aos problemas de estrutura e esgoto das casas do Habitar Brasil, em conjunto com
os Vereadores desta Casa. As referidas casas encontram-se com diversos problemas, os quais
serão abordados nesta reunião em busca de soluções. Nº 093/2014 VEREADOR ADALBERTO
LEMOS: Solicito ao Ministério do Esporte para que estude e viabilize a liberação de recursos
financeiros para construção da Pista de Skate no Município de Taquara, protocolada neste
Ministério sob Proposta Nº 033868/2014 que se encontra em análise. Segue em anexo cópia
detalhada deste pedido cadastrada no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de
Repasse - SICONV para construção desta Pista de Skate. Neste sentido aguardamos resposta
deste pedido, pois em nossa cidade existe um grande número de adeptos a este esporte com
associação constituída a fim de buscar recursos públicos para a execução desta obra.
PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 029/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o
Executivo Municipal informe a este Vereador quais são os planejamentos em andamento
com relação ao Programa Segundo Tempo. Nº 030/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito
ao Executivo Municipal no prazo legal cópia do processo administrativo na íntegra (total),
desde a sua origem e do recurso recebido da Metroplan - Convênio 1455/2013. Conforme
informação disponível no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Taquara,
conforme segue cópia da página na íntegra. INDICAÇÕES: Nº 239/2014 VEREADOR VALDECIR
DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras providencie
com urgência a limpeza das bocas de lobo localizadas na Rua Luiz Carniel, ao lado do prédio
da antiga Akesse, até a Rua João Manoel Corrêa, no Bairro Santa Maria, pois as mesmas
encontram-se obstruídas, causando alagamentos com qualquer quantidade de chuva que cai.
Nº 240/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal,
juntamente com a Secretaria competente providencie o conserto de um buraco localizado no
asfalto na Rua João Bayer, esquina com a Avenida Sebastião Amoretti, ao lado do da Loja
Strazburger Auto Peças, pois o mesmo está causando transtorno a todos que por ali
transitam. Nº 241/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal
através da Secretaria competente proceda na roçada de um terreno de propriedade da
Prefeitura, localizado na Rua Osvaldo Aranha ao lado da Creche Leonel de Moura Brizola, em
frente à Elétrica Pires, no Bairro Empresa conforme fotos em anexo. O pedido se faz
necessário, pois o referido terreno está localizado muito próximo de fábricas do Bairro e da
citada Creche, oferecendo risco como o aparecimento de cobras e outros bichos
peçonhentos. Nº 242/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo
Municipal através da Secretaria competente providencie com urgência o serviço de roçada e
limpeza de um terreno e calçada localizados na Rua Tristão Monteiro, ao lado da Serigrafia
Megasilk e outro na frente do mesmo, pois o mato tomou conta conforme fotos em anexo.
Justificativa: O terreno encontra-se perto da Escola Estadual de Ensino Fundamental Tristão
Monteiro, onde estudam várias crianças e o local oferece perigo por causa de proliferação de
cobras e outros tipos de bichos peçonhentos. Nº 243/2014 VEREADOR EDUARDO
KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente
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providencie o conserto de um buraco (recolocação de pedras de paralelepípedo), em frente à
Residência do Senhor Carlos Candemil, localizada na Rua José Júlio Muller, número 2882, no
Bairro Nossa Senhora de Fátima. Salientamos de que o referido buraco encontra-se da
mesma maneira a mais de 06 (seis) meses, colaborando cada vez mais para o aumento do seu
tamanho. Nº 244/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicito que o Executivo Municipal,
através da Secretaria competente viabilize um trabalho de patrolamento e ensaibramento
em Ruas do Bairro Empresa que ainda não receberam tais melhorias, pois muitas delas
encontram-se em más condições de trafegabilidade. Nº 245/2014 VEREADOR ANILDO
ARAÚJO: Indica ao Senhor Prefeito Municipal junto a Secretaria Competente, que coloque
placa com as normativas da Lei do Silêncio nas proximidades do Posto de Combustível
Ipiranga, localizado na Avenida Sebastião Amoretti. Justificativa: Tal solicitação prende-se ao
fato de que os moradores das redondezas deste local estão reclamando do “barulho do som”
emitido pelos aparelhos de som dos seus carros e da reunião que as pessoas fazem naquelas
proximidades após as 22 horas, não respeitando o horário do Silêncio, contido na Lei Nº
3205, de 11 de março de 2004, alterada pela Lei Municipal Nº 4006 de 26 de dezembro de
2007 em anexo. Nº 246/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Requer a Mesa Diretora que
seja encaminhado ofício ao COREDE Paranhana Encosta da Serra, Conselho Municipal de
Desenvolvimento de Taquara - COMUDE, Associação dos Municípios do Vale do Paranhana AMPARA e à Administração Municipal em conjunto com o Fundo Municipal do Meio
Ambiente, para que estudem a possibilidade da aquisição de um veículo camionete para os
trabalhos realizados pela Brigada Ambiental localizada em nosso Município, com área de
abrangência as cidades de: Taquara, Parobé, Igrejinha, Três Coroas Rolante e Riozinho.
Conforme Planilha em anexo, podemos observar que a Brigada Ambiental desde o ano de
2010 até o presente momento conta com duas viaturas para cobrir toda a parte geográfica
da região a qual é responsável, onde o número do efetivo aumentou de 04 (quatro) Policiais
Militares em 2010 para 06 (seis) Policiais Militares em 2013, o número de ocorrências
também vem aumentando, sendo que em 2010 tivemos 238 (duzentos e trinta e oito)
atendimentos e no ano de 2013, 378 (trezentos e setenta e oito) atendimentos. Os crimes
que a Brigada Ambiental trabalha são os da preservação da flora, fauna, poluição bem como
a mineração e a falta de licenciamento. Só no Município de Taquara o número de ocorrências
aumentou de 79 (setenta e nove) em 2010 para 139 (cento e trinta e nove) em 2013, ficando
fora desta contagem os apoios fiscais de meio ambiente e as diligências que não geram
ocorrências. Mencionamos ainda que as viaturas atuais são dos anos de 2005 e 2009, o que
demonstra que já estão bastante sucateadas devido aos inúmeros atendimentos em toda a
região durante este ano. Diante deste quadro, pedimos que se possível, seja requisitado um
veículo camionete como Demanda a nível de região para a Brigada Ambiental, com os
recursos advindos da Participação, Popular e Cidadã – Consulta Popular que irá ocorrer nos
próximos meses deste ano, para que faça parte do Orçamento do Governo do Estado deste
ano, 2014, com previsão de aquisição e entrega a partir de 2015. Nº 247/2014 VEREADOR
MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente
providencie o serviço de patrolamento, ensaibramento e roçada na estrada geral de Alto
Tucanos, na localidade de Tucanos até Lageadinho. Nº 248/2014 VEREADOR MOISÉS
RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria Distrital de Vila Tereza
providencie com urgência o serviço de patrolamento, ensaibramento e roçada da estrada que
liga a localidade de Açoita Cavalo a Morro Alto, pois a mesma encontra-se em más condições
de trafegabilidade. Nº 249/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo
Municipal, através da Secretaria competente proceda no serviço de patrolamento,
ensaibramento e roçada na estrada Flor das Granjas, localidade de Açoita Cavalo. Nº
250/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente proceda no conserto da estrada denominada como “Beco do
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Maninho”, na localidade de Entrepelado, pois a mesma encontra-se intransitável. Nº
251/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal viabilize junto
ao DAER um serviço de roçada, bem como poda e/ou desbastes das árvores localizadas às
margens da ERS 020, aproximadamente 150 a 200m de cada lado da Ponte do Rio dos Sinos,
enquanto a situação da mesma não se resolve. O pedido se faz necessário para proporcionar
maior segurança às pessoas que por ali circulam, especialmente as que precisam parar
quando o sinal está fechado, pois uma maior visibilidade pode dificultar a ação de
assaltantes. Nº 252/2014 VEREADOR LAURI FILLMANN: Solicito que o Executivo Municipal
juntamente com a Secretaria de Obras providencie o serviço de melhorias na estrada velha
do Rolante, entroncamento do Matana até o Moquém, pois a mesma encontra-se em más
condições de trafegabilidade. Nº 253/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente viabilize com urgência o
conserto da calçada localizada na Rua Pinheiro Machado, em frente ao Portão de saída da
Escola Estadual Rodolfo Von Ihering. O pedido se faz necessário devido a diversos relatos de
pais de alunos com relação a quedas por causa da falta de reparo nesta calçada. Nº 254/2014
VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria
de Trânsito estude a possibilidade de mudar o local da parada de ônibus localizada na Rua
Tristão Monteiro, em frente ao nº 2535, (Comércio Casa de Carne Ditaly). O pedido se faz
necessário devido aos caminhões que ali chegam para carga e descarga, causando grande
insegurança a todos que transitam pela via, especialmente aos usuários da referida parada de
ônibus. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício da OI, informando que executará até
o final deste ano as metas de universalização estabelecidas pelo Decreto nº 7.512, de
30/06/2011, para telefonia fixa. Ofício da Oi, em atenção ao Requerimento Nº 013/2014, da
Vereadora Sandra Schaeffer, contido no Ofício D.L. nº 026/2014. Convite por e-mail do
Comitesinos para a 4ª Reunião Ordinária de 2014 deste Comitê a ser realizada em 10 de abril
do corrente ano, às 14h, na UNISINOS. Telegramas do Ministério da Saúde, em cumprimento
ao artigo 1º da Lei Nº 9.452, de 20/03/1997, beneficiário – Fundo Municipal de Saúde. Após a
leitura da matéria o Presidente deu início a Palavra em Expediente, concedendo o tempo de
05 (cinco) minutos a cada Vereador, seguindo a ordem descrita no Artigo 91 do Regimento
Interno desta Casa. PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: Saúdo
Senhor Presidente, demais integrantes da Mesa, dando boas vindas à colega Sandra Café, a
imprensa aqui presente, aos colegas servidores da Casa e demais que nos visitam.
Cumprimentar a todos que nos escutam pelos meios de comunicação, demais pessoas da
comunidade que se fazem presentes. Recebi a poucos instantes do Vereador Balbino um
relatório do mês de março, onde o setor de iluminação pública atendeu a comunidade de
Taquara com trezentos e setenta e quatro luminárias onde dessas algumas são consertos e
outras novas. Agradeço este setor que tem sempre me atendido bem a mim e demais
colegas. Agradeço o setor de roçada pela limpeza em frente ao CIEP não ficou cem por cento
como deveria, mas já deu uma aliviada na situação, sei das dificuldades e do esforço para
atender a comunidade. Na Avenida Sebastião Amoretti a qual ficou muito bonito quero
parabenizar. A Pracinha da Água Mineral a qual este Vereador, Vereadora Sirlei e demais
Vereadores tem pedido constantemente. Deixo um pedido de roçada num terreno na Rua
Santo Antônio da Patrulha no final da rua, pois esta muito feia. O conserto do calçamento da
esquina da Rua Bolívia em frente à lavagem do baixinho esta muito difícil, precário, pois
podendo dar acidentes no local. Temos que nos unir para que seja feito com urgência, o
concerto na Rua Carlos Alberto Peterson vindo do loteamento dos Pinheiros colocaram a
metade de uma árvore para não acontecer mais acidentes. Estive hoje no local tirei algumas
fotos procurei o Secretário, mas não o encontrei, gostaria que ele visitasse pessoalmente o
local. Venho pedir o patrolamento das Ruas do Bairro Empresa e as demais ruas de nossa
Cidade. Estive presente na inauguração do CRAS, de casa nova parabenizo pela força que fez
Ata nº 3.978, de 07 de abril de 2014.

Página 7 de 19

e toda sua equipe, a coordenadora Taís e todo pessoal que trabalha na Assistência Social que
estavam ali presentes. Parabenizo a presença do Beto pelo ótimo trabalho feito, e a equipe.
Agradeço a presença do Pastor Valmor que se fez presente e os demais que aqui estão nesta
noite. Obrigado e convido a comunidade para participarem cada vez mais das sessões para
assim estarem informados, e acompanhando o seu Vereador, pois poderão ter mais
conhecimento do que acontece aqui para o bem estar de toda comunidade. Fiquem todos
com Deus e uma ótima semana de trabalho. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Boa
Noite Senhor Presidente, demais componentes da Mesa, caros colegas Vereadores,
Senhoras. Estou um pouco surpresa com esta situação, pois fui chamada para uma reunião
hoje na Câmera e, fiquei sabendo que meu nome estava indicado para ocupar o cargo de
Secretária nesta Casa. Agradeço a confiança dos colegas pelo voto e quero dizer que acima de
meu nome, meu partido, meu cargo, está a comunidade, esta meu trabalho em prol a
comunidade e este pretendo continuar fazendo como Secretária ou não sendo Vereadora
que estamos aqui, mas agradeço esta oportunidade que esta me sendo dada. Semana
passada teve uma reunião com os Sargentos Quevedo e Alves ambos da Policia Ambiental da
Brigada Militar estabelecida em Taquara, tem como principais funções exercer uma
fiscalização ostensiva de proteção Ambiental. Atualmente nos crimes que se referem à flora,
fauna, poluição, mineração, falta de licenciamento. O comando estabelecido em Taquara
abrange Parobé, Igrejinha, Três Coroas, Rolante, Riozinho, atualmente contam com seis
efetivos para atenderem toda esta Região o maior número de efetivos ate hoje. Porem está
com dificuldade de viaturas somente com duas o que dificulta o maior rendimento e um
trabalho mais efetivo, visando à preservação Ambiental. Uma das viaturas é de dois mil e
cinco, outra de dois mil e nove, se encontram sempre na manutenção. No ano de dois mil e
treze a Policia Ambiental realizou trezentos e setenta e oito atendimentos ficando fora desta
contabilidade os apoios aos fiscais do Meio Ambiente e as diligencias efetuadas que não
geram ocorrências. Observa se o grande esforço dos Policias para exercerem as suas funções
se faz urgente à inquisição de uma viatura para que possam atender melhor as demandas.
Nosso planeta e consequente mente nossa Região sofrem uma serie de problemas nesta
área, desmatamento de florestas e matas atlânticas, poluição das Cidades, do ar, dos
recursos hídricos, rios, lagos, lagoas, e oceanos. Além de atividades como a caça e pesca
predatória. Para que continue existindo assim como todas as outras espécies de nosso
Planeta é preciso preservar mais que atenção à natureza precisa de proteção. Sempre
conscientes destas responsabilidades que possuem as Policias Militares e Ambientais atuam
na preservação e na conservação ecológica operando também em programa na área da
Educação Agrícola Ambiental, são parceiros na fiscalização de maus tratos contra animais.
Falar sobre a competência como protetores e não fiscalizadores não temos poder de Policia
estão sempre prontos a nos auxiliar, pois o trabalho destes Militares é fundamental para a
manutenção da vida neste Planeta e para que consigam realizar este trabalho de forma eficaz
precisam de uma nova viatura. Fiz uma indicação, para seja encaminhado um ofício ao
CORED na Encosta da Serra, ao Conselho Municipal do Desenvolvimento de Taquara o
COMUD, Associação dos Municípios do Vale do Paranhama, e Administração Municipal, para
que em conjunto estudem a possibilidade da inquisição de um veiculo para os trabalhos
realizados pela Brigada Ambiental localizarem nosso Município. Acho que é um trabalho
muitas vezes não é reconhecido, mas é de fundamental importância, se não existir a
preservação do meio ambiente não tem como nos estarmos aqui, vivendo tudo o aquilo que
gostamos de fazer. Neste sentido deixo meu apoio a Policia Ambiental sei de todo trabalho
que realizam nesta Região e que é de fundamental importância. Agradeço a atenção de todos
e espero que possamos ter uma excelente semana. VEREADORA SIRLEI TERESINHA
BERNARDES DA SILVEIRA: Saúdo o Presidente desta casa Vereador Arleu, Vereadores
presentes, público que se faz aqui presente, ouvintes da Rádio Taquara. A presença do Pastor
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Valmor Haag aqui hoje foi importante, pois quando rezamos a oração que o pai nos ensinou.
Mas muito mais importante quando refletimos sobre palavras que alguém coloca para nós
tão pausadamente e com tanta consciência como o pastor o fez. Ele nos trouxe uma reflexão,
pois nós estamos a caminho da semana da páscoa. Nos fez pensar o que virá e sabemos
complementou mais que não temos como pensar em ressurreição sem entendermos o
caminho da crucificação. Precisamos refletir e trazer para dentro de nós as palavras.
Parabenizo o Presidente por esta iniciativa e sei que outras reflexões virão que bom
pensarmos, a páscoa conforme deve ser pensada como um momento de ressurgirmos com
atitudes novas, pensamentos novos. É bom para cada cidadão, bom para o Vereador que está
aqui sentado. Quero também mencionar que estive na inauguração do centro referente em
Assistência Social, fui até lá desejar sorte ao nosso novo Secretário neste trabalho que está
agora exercendo. Lá encontrei alunos que frequentam o projeto aos sábados no Bairro
Empresa envolvidos em uma atividade Social, felizes porque estavam ali mostrando um
talento são estas as minhas lutas de que tenhamos sempre atividades Sociais para envolver a
nossa criança. Só assim teremos um resultado melhor, uma sociedade melhor, pois a nossa
criança quando é envolvida em uma atividade, fica feliz e estando assim vão para o caminho
do bem, e que tenha muito sucesso em sua caminhada, pois a sociedade ganhará com isso
também. Quero dizer que semana passada quando estava em Padilha mencionei que a
vacinação iria para o interior, só não disse as datas. Hoje falando com a enfermeira
responsável pela vacinação do HPV, que previne o câncer no colo do útero feminino, a
mesma informou que segundas e terças eles passaram pelo interior e completaram a etapa
da vacinação nas escolas destas localidades e que atingiram a meta desejada pela Secretaria
da Saúde na vacinação das meninas de onze, doze e treze anos. Quero finalizar a fala desta
noite, dizendo que tenho recebido muitas ligações de pessoas que querem saber o telefone
da Escola do Ensino de jovens e adultos da cidade de Parobé. Precisamos divulgar mais o
ESTAJA, que são provas do Supletivo para alunos a partir de 15 anos no Ensino Fundamental
e a partir de 18 anos no Ensino Médio, que funciona na Secretaria de Educação de Taquara.
As inscrições podem ser feitas de segunda à quinta feira, com retirada de uma ficha a partir
das 1800hs até às 21hs30min. Todo jovem ou adulto que não estudou, podem informar-se
pelos telefones 3541-3035 ou 35414665. Agradeço a todos e desejo uma boa semana.
VEREADOR TELMO VIEIRA: Boa Noite Senhor Presidente, demais membros da mesa, público
presente, ouvintes da Rádio Taquara, e o nosso Secretário de Desenvolvimento e Assistência
Social, Roberto Timóteo, que se faz presente. Inicio o pronunciamento, destacando a
primeira Sessão de Interiorização, realizada em Padilha. Foi muito gratificante ver a
comunidade presente, atentos ao que os Vereadores falavam. Quero propor uma sugestão,
onde o líder ou presidente da comunidade, que possa ocupar um espaço da tribuna para
elencar as solicitações de melhorias da mesma e após levar ao Executivo para sanarmos estas
demandas. Quero também destacar a Sessão Solene, o qual fui propositor, na localidade de
Padilha, onde homenageamos os 101 anos do Sport Clube Padilhano, onde foram
homenageadas algumas personalidades do Clube e, através destas congratulamos toda
comunidade de Padilha. É um Clube reconhecido no Município fora dele também. Apesar de
101 anos, ainda continua trabalhando pelo bem social, com crianças no esporte. Destaco o
Projeto de minha autoria, intitulado o Dia do Gari. Trabalho essencial, realizado por homens
e mulheres que com chuva ou sol, diariamente estão nas ruas recolhendo o lixo de nossas
casas, indústrias. Por isso, neste Dia do Gari, que o Executivo e Legislativo promovam ações
de conscientizações na separação de material cortante, contaminado ou outros. Solicito ao
executivo Municipal, que estude a possibilidade de mudar a Parada de ônibus, localizada na
Rua Tristão Monteiro, em frente ao n° 2535. Caminhões de carga e descarga, estacionam em
frente a mesma, dificultando o embarque das pessoas que ali se encontram. Também solicito
o concerto da calçada, situada na Rua Pinheiro Machado, em frente ao portão de saída da
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Escola Estadual Rodolfo. Temos relatos de crianças que tropeçam e caem. No domingo estive,
juntamente com o Vereador Lauri, no aniversário do senhor Breno Kirsch, que completou
noventa anos. É de extrema importância as suas atividades, ainda hoje, no Couro Misto,
promovido pelas comunidades do interior. Faço um pedido ao Comando da Brigada, para que
estenda o Patrulhamento Rural em nosso Município, pois estamos ficando reféns de
meliantes. Não estamos tendo o policiamento, o qual foi doado para a Brigada uma
camionete. Por isso peço que revejam esta situação. Uma boa semana a todos. VEREADOR
VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Saúdo Senhor Presidente e agradeço a presença de cada
um, imprensa e todos os ouvintes que nos escutam. Quero enviar, juntamente com o
Vereador Anildo, votos de congratulações ao Pastor Edivaldo, pelos 24 anos da Igreja
Primitiva Assembleia de Deus, de nossa cidade. Também parabenizamos os Pastores Enilton
Bittencourt, Eloir da Rosa Ezequiel Kaiper, pelo 14° aniversário da Tenda a Porta Salvação,
realizado no pátio da Empresa Larissa Calçados. Agradeço ao Juarez por ter cedido este
espaço. Solicito roçada e limpeza nas bocas de lobo perto da antiga Akesse. Estive no dia de
hoje, juntamente com o Vereador Moisés Candido Rangel, na localidade de Morro Alto,
reunido com moradores e empresários, os quais ajudam manter as estradas. Parabenizo pelo
belo trabalho de conservação que realizam e, aproveito para pedir que seja feito uma roçada
nas vias. Falo também, de um grande evento, uma Sessão Solene, em homenagem aos cinco
anos de emancipação Eclesiástica da Igreja Assembleia de Deus, no Município de Nova Hartz,
com a presença também dos Vereadores Pedrinho do PSC e Cléo, juntamente com os
Pastores Enilton e Arnaldo. Parabéns pelo evento. No dia 03 de abril deste ano, houve um
evento regional do PROS (Partido Republicano de Ordem Social) de Taquara. Agradeço a
presença dos Vereadores Lauri Fillmann, Presidente do PDT e Moises Candido Rangel,
Presidente Estadual do PSC, Jussiê Teixeira, Diretor de Habitação e o Prefeito Titinho.
Agradeço também a todos os demais presentes, do Vereador Josué de Igrejinha e Sapiranga
com a Executiva do PROS, onde foi oficializada a criação do mesmo, nestes Municípios.
Agradeço também os senhores Ícaro e Zanata de Parobé, representante de Araricá, Novo
Hamburgo e São Francisco de Paula. Aproveitei o momento para agradecer ao Senhor
Prefeito Municipal, na pessoa da Servidora Josi, onde, no dia 21 de novembro, entreguei um
CD com o Projeto que a muito tempo estamos batalhando, como bem sabe a Vereadora
Sirlei, que é: Projeto Bem Bairro Empresa Melhor, que é uma grande praça em frente ao CIEP.
O protocolo foi feito no Ministério dos Esportes sob o n° 0341352014. É um grande projeto e
aproveito aqui, para mostrar a planta do mesmo, aos colegas Vereadores e demais presentes.
Por isso Senhor Presidente, protocolei na Casa um pedido de liberação para ir à Brasília, em
busca deste recurso, para esta praça, pois é de suma importância para o Bairro Empresa e
Município de Taquara. Sabemos que por ser um ano eleitoral, não poderá mais ser através de
Emenda Parlamentar, mas sabemos que através da Bancada do PROS, temos 21 Deputados
do PROS e, poderá ser liberado através do Ministério dos Esportes. Conto com o apoio de
todos, para ir até Brasília, pois é um valor de R$ 1.400.000,00 (Hum milhão e quatrocentos
mil reais), para realização de um sonho. Como todos puderam ver, em uma entrevista ao
Jornal Panorama, colocando meu nome como Pré-Candidato à Deputado Federal, pela Região
Vale do Paranhana, Encosta da Serra e demais Municípios. Todos sabem da importância que
é ter um representante da região, pois sabemos que um Deputado Federal tem R$
15.000.000,00 (Quinze milhões) de emendas orçamentárias por ano, para poder mandar à
região. Por isso, coloquei meu nome a disposição, atendendo pedido do Presidente Nacional
do PROS, Sr. Eurípedes e estarei com o nome a disposição do Partido, para na próxima
eleição poder disputar uma cadeira junto ao Congresso Nacional e, ter o Partido forte aqui na
região com um representante. Peço autorização ao Presidente desta Casa, mesmo sabendo
que dentro no Estado não se faz necessário, que conste em ata, pois estarei viajando nesta
quarta feira e retorno na segunda para a próxima Sessão. Estarei em Palmeira das Missões,
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Erechim, Lagoa Vermelha, Passo Fundo, e, em outros Municípios, para criarmos o PROS.
Temos 22 Vereadores no Estado, onde já criamos em São Gabriel, Santa Cruz, Santa Maria, e
em tratativas nos Municípios de Alvorada, São Leopoldo, Viamão, Canoas, São Borja,
Tupanciretã, Santana do Livramento. Coloco o nome a disposição com os pés no chão com
grande perspectiva da Região do Vale do Paranhana e Encosta da Serra ter um representante.
Sou um lutador, batalhador, peço que a comunidade pense com carinho. O Presidente Arleu
Machado fez uso da palavra para dizer que verá o que consta no Regimento interno, quanto
à cedência de tempo e prorrogação do mesmo, para que os demais Vereadores não se sintam
prejudicados. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Agradeço aos Vereadores Lauri e
Moisés que cederam parte de seu tempo e, que este que vos fala, nunca reclamou quando
outro cede o tempo aos demais. Digo que, falando como Pré-Candidato, e havia consultado o
Dr. Helinho, Jurídico e, não há impedimento, estou dentro da Lei, de manifestar-me como
pré. Digo a todos os Partidos e, fiquei contente com as palavras do Prefeito Tito, que esteve
no evento do PROS Regional, falando muito bem da importância de um representante da
Região. O Vereador e Presidente Estadual do PROS, Bernardino Ventruski, disse que foi de
grande inteligência a manifestação do Prefeito. O Pastor Arnaldo de Nova Hartz agradeceu a
homenagem que recebeu desta Casa, onde estive no evento de Formatura de 60 crianças na
escola Bíblica Dominical. Ensina teu filho o caminho que ele deve andar que, depois de
grande ele não se desviará. Sabemos que temos que cobrar do Prefeito, mas sabemos as
dificuldades que o Município enfrenta. Temos que saber como ficará a situação da Beira Rio,
pois estou sendo cobrado e, a reunião que seria feita, com a Direção da Empresa, para dizer
se ficam ou não, ainda está sem acontecer. Se a Empresa não permanecer, sabemos que a
arrecadação do Município irá ter um grande prejuízo. Os nosso funcionário públicos
encontra-se aqui na Casa e, sabemos que estão esperando a muito tempo O Projeto de
reclassificação e o pulo de padrão. Sabemos que é muito importante, que chegue logo á
Casa, pois o Vereador não pode mandar, mas tem o poder de votar. Uma boa semana a
todos. Presidente Arleu fez uso da palavra novamente dizendo: Irei reexaminar o Regimento
Interno quanto a passagem e aumento de tempo. Como Presidente sou contra a extensão de
tempo como foi feito hoje. Como no Regimento Interno existe esta possibilidade, não posso
votar contra o mesmo. Vou revisar junto com o Jurídico. É um ano eleitoral e, é um grande
perigo, tudo que se falar pode ser propaganda eleitoral e mais adiante dará problema. Não
serei conivente com isso. Não gosto deste acréscimo, pois não faria com os demais Colegas,
onde têm 05 min e outros 15 minutos. Como Presidente não concordo, e, não é nada contra
o Vereador que usou da prerrogativa do tempo. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES:
Saúdo o Senhor Presidente, servidores da Casa, pessoas presentes, Presidentes dos partidos,
Carlos Martins do PMDB e Osmar Gonzaga do PP, ouvintes da Rádio Taquara. Participei do
novo espaço de atendimento do CRAS, sob o comando do nosso colega progressista, Roberto
Timóteo, Secretário de Desenvolvimento aproveitando para parabenizá-lo pelo excelente
trabalho que vem realizando. Á pedido do Secretário informo que, o cadastro único e as
inscrições para os cursos do PRONATEC, poderão ser realizados somente neste local. Será
criada uma Lei de Agência de Empregos, junto à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência
Social. ATC- Agência Taquarense de Empregos. O objetivo é para que as pessoas ao
concluírem os cursos do PRONATEC, sejam encaminhadas às empresas, tornando-se assim,
melhor colocação destes no mercado de trabalho. Aproveito para parabenizar os
organizadores das festas, da Comunidade Católica São José do Passo da Ilha, Sociedade União
da Paz de Rio da Ilha, e Festa da Carpa em Olhos D´Agua. Encaminho Requerimento à RGE
para que providenciem a limpeza dos fios, próximos à COOTAL, pois está muito feio, e, agora,
estamos nos encaminhando para a Copa do Mundo, onde várias pessoas irão circular por
aqui. Agradeço ao Secretário Distrital de Padilha, mesmo dentro das dificuldades, estar
atendendo aos pedidos deste Vereador. Peço à secretaria da Vila Teresa, que dê uma
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atenção ás estradas de Açoita Cavalo, Linha dos Renck, Breno Bickel, Quarto Frio, Ilha Nova,
onde o mato está tomando conta, tornando o trânsito perigoso. Encaminho um Pedido de
Informação Verbal ao Prefeito Municipal, quanto a mudança de padrão dos funcionários
municipais. Tem alguns servidores que a bastante tempo já venceu esta troca e, no Governo
passado foi prometido e nada foi feito e, até agora permanece como estava. Queremos uma
explicação para que possamos passar a estes, pois é um direito dos mesmos. Parabenizo por
ter sido atendido, mesmo antes de chegar o pedido na Secretaria, no reparo de um buraco na
Rua João Bayer, por onde tem uma grande circulação de ônibus. Desejo a todos uma boa
semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Saúdo o Presidente, demais colegas e
Vereadora Sandra, que a partir de hoje passará a ocupar o cargo de Secretária desta Mesa.
Também estendo esta saudação ao Secretário da Assistência Social e o Brito do Sindicato.
Está aqui o Ariel, solicitando uma ajuda para representar Taquara no Mister Rio Grande do
Sul, Brasil Internacional. Ele vem muito bem representando Taquara, já ganhou várias faixas,
é um menino focado e sabe o que quer quando tange o desfile e representação da cidade de
Taquara. Fui procurado, bem como os Vereadores Anildo e Valdecir, por vários morados, no
que se refere aos catadores, que fazem a reciclagem, tanto de tração animal como manual.
Fiz um pedido para que façamos uma reunião com a Administração Municipal ou Ministério
Público, para que possamos achar uma solução para estas pessoas que catam nas ruas. Após
fazerem esta coleta, os mesmo colocam e amarram no Berg, nos fundos de casa. Certo ou
não, os catadores estão sendo autuados e multados pela PATRAN e Promotoria. Tem
catadores que pela coleta ganham R$ 170,00 por mês e, foram autuados em sete salários
mínimos. São pessoas extremamente pobres, portanto teremos que dar uma solução para
isto e que se diga, se não podem mais catarem, que não o façam para evitarem estas multas,
pois a grande maioria não possui sequer como se alimentar direito. Como é de conhecimento
desta Casa, havia solicitado uma reunião com a CRE, Senhora Rosane, representando a
Segunda Coordenaria de educação do estado, com a presença dos Vereadores Araújo, Guido
Mário, Valdecir, Telmo, Regis e Sirlei. Foi uma reunião de trabalho muito proveitosa. Não
fizemos nada contra a Direção da escola Não possuo compromisso com o Governo do Estado
e Direção da Escola, mas tenho compromisso com milha filha e demais alunos que ali
frequentam as aulas e pais dos mesmos. Temos que nos unir e resolver o problema. Fizemos
para clarear os fatos, pois dizem que dá choques nas paredes. Tenho uma grande
preocupação com a escola e, a Coordenadora veio para ver e nos dizer o que será feito para
resolver esta situação. Os Vereadores usaram a palavra de uma forma correta e responsável.
Liguei para a coordenadora Rosane na sexta feira e, na quarta feira irá apresentar tudo o que
tem de problemas na escola CIEP e, foi criada uma Comissão de Pais, que juntamente com o
Conselho Escolar, CPM e Direção da Escola que na medida do possível, a mesma elencará o
que será feito. Nós como Vereadores e comunidade, que fiquemos bem atentos, fiscalizando
para que tais problemas sejam sanados. Uma boa semana à todos e até a próxima.
VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Boa noite Senhor Presidente, colegas
Vereadores (as), comunidade presente e demais que nos assistem pela Rádio Taquara e
internet. Na próxima quinta feira, teremos aqui na Casa, mais uma reunião do Município
Paranhana, onde estaremos discutindo o protesto que faremos na sexta feira, na Ponte da
ERS 020. No dia de hoje recebi ligação da jornalista Laira do Jornal Correio do Povo, onde irá
noticiar este movimento. Recebi também retorno de e-mail do Felipe Dairodi, jornalista da
Rádio Gaúcha, Grupo RBS, que cuida do trânsito. O Jornal Panorama que colocou de maneira
brilhante, na capa do jornal este assunto. Na noite de hoje estou pedindo a assinatura de
todos os senhores (as), rodos assinaram, menos o Regis que não assinou, pois não deve achar
tão importante, Estou indo a Porto Alegre todas as semanas para protocolar estes
assinaturas. Na EGR o Luiz Carlos Bertotto, na Casa Civil o Governador, ao Carlos Eduardo de
Campos Vieira do DAER e na CEINFRA, o João Vitor Domingos. Na noite de hoje, faço novos
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Requerimentos, Vereador Nelson, somente preciso da força do punho de vocês e da tinta na
caneta. Eu mesmo estou indo à Porto Alegre para Protocolar. Na noite de hoje, estou
entrando com quatro requerimentos aos Comandantes da Polícia Rodoviária Estadual, de
Taquara que tem nos apoiado, de Sapiranga que é superior ao nosso, do Bento Gonçalves
que é superior à Sapiranga e de Porto Alegre que é superior do Rio Grande do Sul. Digo aos
Senhores que este assunto é tão sério e que, talvez o DAER na quinta feira não traga solução,
mas mesmo assim Vereador Lauri, fará o protesto. Sei que, a maioria dos Senhores
demonstra preocupação com o bem estar da comunidade Taquarense. Mas entendo que
assim como é feito na Operação Golfinho, no litoral, onde Vereador Telmo, desenterram
viaturas de todos os lugares para ficarem no litoral, pois enquanto o DAER não arrumar esta
ponte, Vereador Nelson aqui no Município de Taquara, o Comandante Maior da Polícia
Rodoviária Estadual, bem que poderia Vereador Guido deixar de quatro a cinco viaturas. Falei
com o Comandante do Polícia Rodoviário Bento Gonçalves e este informou não ter
condições. Uma sugestão que dou, seria duas viaturas fixas, uma de cada lado da ponte, para
que o cidadão passe as 0300h da manhã, às dezessete horas, Vereador Guido. Com isto, o
cidadão ao verificar a presença da viatura, não mais passará no sinal vermelho, mas o intuito
não é de multar, mas proteger o cidadão na travessia do sinal vermelho, para que não sejam
assaltados, pois estes estão ocorrendo com frequência. Entendo que este pedido poderia ter
partido do DAER, CEINFRA ou da própria Casa Civil. Mas lamentavelmente, nós aqui de
Taquara teremos que fazer este pedido e para isso, peço Vereadores (as) Adalberto, Sirlei,
que não cansem de assinar os Requerimentos, para melhorar a vida dos Taquarenses, para
não acontecer como veio um Superintendente aqui dizer que não existe nenhum pedido de
Taquara protocolado. Agradeço pela abertura que nos foi dada para realizarmos nesta quinta
feira a reunião, com o apoio dos Vereadores da Região que estão nos ajudando neste
protesto. Encerro o pronunciamento solicitando ao Executivo, para que façam roçadas na
Sebastião Amoretti, após a Prativita, pois na entrada da Rua Princesa Izabel, o mato está alto,
causando perigo aos que por ali passam. Agradeço a minha comunidade e fiquem todos na
Paz de Jesus. VEREADOR GUIDO MÀRIO PRASS FILHO: Saúdo Senhor Presidente,
componentes da Mesa em especial a colega Sandra, que hoje assume o cargo de Secretária,
respeitamos a saída do amigo Regis, mas a figura feminina sempre enaltece os colegas.
Encaminho requerimento ao Prefeito para que interceda junto ao DAER, para que faça uma
roçada e desbastamento das árvores, na sinaleira da ponte, dos dois lados da rodovia, em
torno de 200 metros, pois o mal intencionado está escondido ali. Não acredito mais no DAER,
pois é somente enrolação, como o Seu Nelson diz que é somente mentira. Se o DAER não
fizer, que a Administração possa ir com uma equipe e realizar o trabalho de limpeza.
Parabenizo a Administração e Secretário pela nova localização do CRAS, pois era pequeno o
espaço no prédio anterior e até mesmo com dificuldade para estacionamento, por ser na
Tristão Monteiro. Hoje, neste espaço maior, facilitou o atendimento dos técnicos com salas
separadas e também com oficinas maiores, o Cadastro Único, está centralizado no CRAS, para
os cursos do PRONATEC. O Secretário já uniu sua equipe e foram atrás de recursos possíveis
para Taquara e, já encontrou R$ 486.338,00, que era para ampliação e reformas,
equipamentos, recursos para Proteção Social Especial e Básica e Recurso para os abriga
mentos. Uma ampliação de cem metros quadrados que é para o ATE- Agência Taquarense de
Empregos, que verá a necessidade das empresas, os cursos fornecidos pelo PRONATEC e
direcionamento do encaminhamento para o emprego, resolvendo a necessidade do cidadão
taquarense. Também será feito uma ampliação junto CRES, no Parque do Trabalhador, que
servirá para as oficinas, onde são atendidos crianças, adultos, idosos e portadores de
deficiência, que sofreram violação de seus direitos. O cadastro único já tem 5299 famílias,
onde 2148 famílias recebem Bolsa Família na cidade de Taquara. Será adquirido dois carros
para serviços de atendimento e levar também o Grupo de Danças do CRES, inclusive fiz
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pedido ao Presidente Arleu, para que faça um convite, para que este grupo se apresente aqui
nesta Casa. É importante que o Secretário venha aqui, com ciência do Prefeito, para mostrar
este belíssimo trabalho recuperação de jovens que lá realizam Muitos Vereadores não tem
conhecimento do trabalho feito lá. Visitei a Escola Dezessete de Abril, que reivindica uma sala
para Mais Educação, Escola João Martins Nunes, que solicita uma Sala Temática de Artes e
dos professores e cobertura na área de esportes e a Escola Nereu Wilhems que solicita faixa
de Segurança na Rua Germano Paiva, bloqueto no pátio e cobertura entre os dois prédios.
Obrigado e uma boa semana a todos. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Fez uso da
palavra dizendo que, também esteve na reinauguração do CRAS, que o novo Secretário está
realizando um excelente trabalho. Foi muito emocionante ouvir e ver as crianças dançando o
pezinho. Que, O Secretário possa continuar com este belíssimo trabalho junto às pessoas
carentes e as crianças. Vereador Lauri Fillmann cedeu seu tempo ao Vereador Valdecir
Vargas de Almeida. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Senhor Presidente,
demais colegas Vereadores (as), Secretário de Assistência Social Sr. Roberto Timóteo,
Presidente do PP, funcionários e demais aqui presentes. Gostaria de dizer que, referente a
um acordo realizado entre a Prefeitura e a Empresa de saibro, Plasma Pavimenta Dora. Foi
feito uma permuta, esta empresa se localiza na estrada de Boa Vista, na Fazenda Fialho e, a
de Arroio Grande é do Município. Haverá uma permuta, facilitando assim que a Prefeitura
retire o saibro, para manutenção das estradas de Fazenda Fialho, Morro Negro, Figueirão,
Pega Fogo, encurtando as distâncias, graças ao empenho do Sr. Ferreira e Sr. Prefeito, não
causando nenhum gasto extra ao Município e nem para a empresa. Quanto ao Secretário Dr.
Pimentel, gostaria de relatar que foi feito a aquisição, à título de cedência, de duas
ambulâncias da SAMU. Uma já está em serviço no Bairro Empresa, onde esta e a outra, serão
pintadas com as cores do Município, para descaracterizar as cores, pois não estarão
prestando serviço ao SAMU. Esta do Bairro Empresa já é mérito do Dr. Pimentel, junto ao Dr.
Fábio da SAMU. Prestam um trabalho no Bairro Empresa e também levando pacientes de alta
hospitalar para casa. Serão mais duas ambulâncias que virão para reforçar o trabalho da
Secretaria de Saúde. Parabéns ao Dr. Pimentel por esta atitude. Parabenizo o Secretário
Paulo Möller, pois no ano que passou, havia feito um Requerimento nesta Casa, para que
tornasse mão dupla na Rua Dezessete de Junho, ao lado do Posto de Saúde 24hs, pois o
ônibus ao largar um paciente, teria que deixar este no meio da rua. Invertendo esta mão, os
veículos e o ônibus que traz os pacientes de Porto Alegre, deixarão os pacientes na calçada,
gerando mais segurança às pessoas. Quanto ao Taxi, serão colocados no canteiro onde
existem os coqueiros, será feito neste local o ponto de táxi. Agradeço novamente ao
Secretário Paulo Moller pela compreensão. Solicito ao Executivo, que façam as calçadas, ao
lado da creche Vovó Domênica, já que logo serão concluídas as quatro salas, pedido deste
Vereador, para facilitar aos pais e filhos caminharem com segurança. Têm dois colegas,
funcionários presentes nesta Casa e dizer que, haveria um número bem maior, não fosse eu,
passar em várias secretarias e dizer a verdade, não admito que ninguém use lançando uma
falsa ideia de que viria à esta Casa, o Projeto de Lei, regularizando a mudança de nível de
padrão dos mesmo. É um desrespeito aos meus colegas funcionário, pois também o sou,
induzindo a eles, que esta situação se resolveria hoje. Portanto, a ausência do mesmo, foi em
ter dito que não é verdade e que, existem pessoas mal intencionadas. Este problema,
também sou funcionário e, gostaria de receber esta diferença. Mas não é viável. O Prefeito
Tito solicitou um estudo, para ver qual seria o impacto na folha, pois o montante é grande. É
uma dívida deixada pelo ex. Prefeito Délcio Hugentobler, e, não vi nenhum Vereador do
partido, que se manifestaram hoje, levantarem e defenderem os funcionários naquela época.
É demagogia, deveriam ter feito naquela época, eu faria isto hoje, se um Projeto vier à esta
Casa, em prejuízo dos funcionários municipais de Taquara, eu voto contra e, falarei com
meus colegas Vereadores que votem também. O Vereador Nelson Martins, que também é
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funcionário, motorista aposentado de muitos anos sabe bem do que estou falando. Os
funcionários merecem todo nosso respeito, e, merecem inclusive que seja regularizada a
situação, pois é uma Lei, só que usaram de má fé no Governo passado, acumularam um valor
muito alto, quase que impagável e, se pagar torna a folha inviável, o Prefeito tem que ter
responsabilidade, está estudando uma possibilidade, mas que seja honesta e correta.
Obrigado e uma boa semana a todos. Vereador Moisés Cândido Rangel cedeu seu tempo ao
Vereador Valdecir Vargas de Almeida. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Saúdo Presidente
Arleu, colegas Vereadores e demais presentes na Casa. Havíamos falado anteriormente, da
situação das roçadas no Loteamento Tito e Eldorado. Mas o servidor Didé, que trabalha com
o pessoal do Presídio e fizeram a limpeza, e, continuarão a limpar as ruas, para que as
pessoas não sejam prejudicadas com animais peçonhentos. Também parabenizo os
organizadores pela belíssima Festa da Carpa. O Vereador Eduardo havia dito em colocar
quatro viaturas na ponte. Acho correto, mas irão multar mais. A caminhonete que foi
comprada com a economia desta Casa, e doada à Brigada Militar está multando. Isto é muito
ruim, pois as pessoas passam a te cobrar, pois foi adquirida com economia para fazer a
segurança no interior. Gostaria que o Secretário do Rio da Ilha, fizesse reparo na Estrada da
Cachoeira, pois após a entrada do prefeito Tito foi feito somente remendo. Começa o trânsito
pesado de caminhões, com mais de trinta mil quilos de arroz. Os moradores reclamam que
pagam impostos e exigem melhorias nas estradas. Houve um acidente, onde uma senhora
quebrou a clavícula, já havia cedido minha roçadeira para cortarem o mato. Se não fizerem
em 15 dias, irei até à Rádio Taquara para fazer uma manifestação. Sabemos que o Município
não tem condições de atender a todos ao mesmo tempo, mas 15 meses já é tempo suficiente
para realização de um bom trabalho. Houve aqui, os Vereadores Valdecir, Adalberto e
Balbino, mas não gosto de falar quando não temos um assunto ainda resolvido. Mas quero
dizer, referente à troca de padrão, que é o que o funcionário espere, o Prefeito ficou de me
responder hoje, mas como não fui ao Sindicato, não sei responder para vocês. Esta semana
é o prazo que ele tem pata nos responder, se vai pagar ou não, se será em 2016. Estamos
aguardando esta resposta. Na época do Prefeito Kaiser, criou esta lei, até o último dia de seu
governo, foi pago o pulo de padrão. Entrou o Prefeito Délcio, e, os advogados disseram que a
Lei não está bem certa, mas se não estivesse, o Tribunal de Contas teria apontado. Deixou-se
de pagar, acumulando, que hoje, o atrasado estaria em mais de três milhões de reais. Estou
assumindo a Presidência do Sindicato, devido à morte do Presidente, e, não podemos ainda
falar, pois é assunto interno do Sindicato, e, a decisão é de mais pessoas. É direito adquirido,
não tem discussão. Digo de público, o Prefeito Kaiser, no final de seu mandato, não deixou
nenhum servidor sem receber. Já faz cinco anos que estes esperam. Eles querem começar a
pagar em 2016, colocando dez anos para frente. Os advogados desta Administração também
acham que deva ser desta forma. Vamos aguardar o documento, para então vermos o que
deverá ser feito e aí então nos manifestar, e, darmos informação aos servidores. VEREADOR
REGIS BENTO DE SOUZA: Sr. Presidente, colegas Vereadores(as) e comunidade que nos
escuta: Inicialmente apresentamos aqui, os trabalhos que realizamos e, destacamos o
realizado pelo Deputado Federal Alceu Moreira, onde confirmou mais uma emenda
parlamentar no valor de R$ 150.000,00, em prol do Hospital Bom Jesus. Demonstra os
excelentes projetos feitos pela administração do Hospital e também dos Vereadores da
Bancada do PMDB, a qual sempre pede que receba e dê a atenção merecida ao Prefeito de
nossa cidade. Destaco também o trabalho do COM da Escola Alípio Sperb, do Bairro Santa
Maria pelo meio frango realizado. Parabenizo também as comunidades de Rio da Ilha, pelo
Baile de Kerp e Olhos D’Água pela belíssima Festa da Carpa. A seguir farei a leitura do
primeiro ofício que encaminhei ao PMDB, partido o qual sou Vereador e, à Mesa Diretora, e
também uma manifestação final quanto a nossa posição como Vereador e a nossa situação
quanto a administração Municipal. Ofício 01/2014. Taquara 03 de abril de 2014. Ao PMDBAta nº 3.978, de 07 de abril de 2014.
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Partido do Movimento Democrático Brasileiro de Taquara. Presidente da Executiva do PMDB,
Sr. Carlos Roberto Martins e demais companheiros pemedebistas. Pedido de
descompatibilização governista, seguida de posição independente. Ao saudá-lo venho por
meio deste, na condição de filiado do PMDB, segundo vice-presidente da Executiva
Municipal, estando neste momento como Vereador na bancada do PMDB, apresentar meu
pedido de descompatibilização governista, seguida de posição independente. Os motivos os
quais nos levaram a descompatibilizar com a posição governista que o PMDB ainda mantém,
que é claro e notório, nossas propostas são de âmbito coletivo e inovador, não abalam, ou
pior, abalam os tradicionalistas e os herdeiros de feudos políticos que a Sociedade tanto
repudia, os chamados carvão molhado. Em nenhum momento, o atual Governo mostrou-se
ao que veio, e, se direciona com tratamento diferenciado e aleatório, totalmente
descompromissado, mostrando conchavos e facilidades para maquiar o sofrimento e clamor
popular. Não soubemos quais projetos tramitam em benefício de nossa comunidade da
cidade do interior. Não acesso às contas públicas de maneira técnica esclarecedora, tão
pouco os companheiros indicados do PMDB tem autonomia de decidir e realizar em prol da
população, sempre amordaçados e refém dos favorecimentos inócuos e desproporcionais.
Posso, e farei relatos a partir deste momento de ações pontuais e esclarecedoras à
população de Taquara, pois passamos pelo pior momento político e administrativo da
história de nosso Município. Destaco ainda que continuo e sempre continuarei filiado ao
PMDB e que, nossas decisões não nos abalam nas fileiras partidárias. Nossa decisão será
norteada pelo clamor popular e não pelo âmbito partidário que tanto respeitamos neste uma
não e três meses, que estivemos alinhados e que neste momento infelizmente continua
sendo governista. Nossa posição será independente. Peço de acordo com os companheiros
do PMDB e aqui foi recebido pelo líder da bancada do PMDB Sr. Nelson José Martins e pelo
Presidente o Partido Sr. Carlos Roberto Martins, encaminhado à Executiva e ao Diretório
Municipal. Também, entendo à Mesa a qual fazia parte, respeito muito meus colegas, mas eu
continuando como Secretário da Mesa, estaria alinhado ao Governo e não estou alinhado a
este. Estou tomando posição independente, fui respaldado pelo meu Partido que é
democrático e me respeitou na posição, onde continuando na Mesa Diretora, lá na rua o
povo diria, Regis, você está pela metade. Pois saindo da Mesa, estarei ao lado do povo por
inteiro por isso apresentei meu pedido de renúncia ao cargo de Secretário e continuarei
apoiando meus colegas Vereadores ajudando aos anseios da comunidade. Encaminho,
reiterando que vou exercer meu trabalho de Vereador, abraçado as minhas convicções, que
zelam pelo estado democrático de direito, e também as minhas responsabilidades, entre elas
é zelar pelo dinheiro público sem gasto em benefício da população e pedir que a cidade seja
palco de privilégio de alguns em detrimento de muitos. Por isso lastimo a falta de diálogo e o
sedentarismo politico administrativo. Taquara não pode sucumbir ao engessamento
administrativo e a crueldade orçamentária desta gestão, ainda mais, minha função é não
deixar o Governo desviar dos fundamentos legais e democráticos. Também, minha obrigação
com minoria, é cobrar da maioria que atua nos interesses coletivos e mais frágeis da
população. Encerro dizendo, a cidade, o interior sempre contarão conosco, para seu presente
ou futuro, situação, oposição ou independência, não se faz com bravatas, acredito que
situação, oposição e independência se faz com a verdade. Muito obrigado a todos.
VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Senhores (as) Vereadores, demais presentes,
quero saudar a nova Secretária da Mesa, Sandra, e, dizer que a Mesa está mais florida, é uma
satisfação tê-la aqui conosco. Inicio dizendo que continuo atento e, dizer às pessoas que tem
falado muito do Direito do Consumidor. Falando ontem com o jornalista da emissora, pediume que desse uma entrevista à emissora que transmite esta Sessão, no qual estarei falando
sobre o Direito do Consumidor. Continua os problemas com os Mercados grandes de nossa
cidade. É uma vergonha, não param nunca de enganarem as pessoas. Fui procurado por uma
Ata nº 3.978, de 07 de abril de 2014.

Página 16 de 19

pessoa, que foi enganada no Supermercado Nacional, onde mais uma vez um cartaz enorme
dá publicidade do valor de um determinado produto e, ao passar pelo caixa era outro valor
mais elevado do que o exposto. Chamou o gerente, e este disse: já ultrapassou, não tem mais
como manter, a promoção terminou. Mas o cartaz está exposto, mas foi engano. Isto sempre
foi assim e, continuará enquanto não forem aplicadas multas aos estabelecimentos. O povo
está sendo enganado, roubado, não tem como não dizer isto, pois o dinheiro sai do bolso. Se
eu sonegar impostos, não pagá-los em dia, o Governo me processa. Condena. Se pegar uma
bala no mercado, o segurança segue e me pega. Responderei processo. Mas pergunto, onde
está a polícia, o Ministério Público, os Poderes Executivo e Legislativo. Já fizemos uma
Audiência Pública aqui na Câmara, temos que tomar uma atitude, pois não está resolvendo
muito. Nesse momento fez uso da palavra o Vereador Adalberto Lemos: Fiz compras no
Supermercado Dia e, estava em promoção os pacotes de sopas onde o valor anunciado era
de R$ 0,39, e ao passar pelo caixa, constava como R$ 1,80. Se não estivermos atentos,
seremos sim enganados, você, Presidente, tem razão no que fala. Vereador Guido Mario
Prass: Quero dizer que fui procurado neste final de semana, que no Rissul estão dizendo para
as pessoas, olha os Vereadores ainda não bateram o martelo em cima dos mercados. Estão
empurrando para esta Casa a responsabilidade. Teremos que nos reunir e vermos o que fazer
em prol da comunidade. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Vou conversar com o
pessoal aqui da Câmara e, abrir um espaço para todas as pessoas que queiram reclamar,
fazerem direto aqui, para que os consumidores democraticamente falarem de seus
problemas. Vereador Telmo Vieira: Com referência aos Supermercados, no dia da Audiência
Pública, a Presidente do Sindicato dos Comerciários, começou falando tão somente dos
funcionários e não a questão que estávamos pontuando, referente aos preços que na
gôndola é um e na prateleira é outro. Também cobrei a ação do PROCON, que argumentou
não ter efetivo para colocar e fiscalizar. É horrível quando nós comunidade vamos até a
entidade que está para cobrar nossos direitos e não temos respaldo. Portanto penso que
temos que trabalhar em cima desta situação. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA; A
Diretora Legislativa sugeriu que criemos uma Ouvidoria do Consumidor, aqui na Câmara e
nós vamos tomar atitudes como Vereadores. Irei falar agora sobre a Ponte, o Vereador
Eduardo, que está bastante preocupado com esta questão, com a segurança, tem feito um
belíssimo trabalho estou aqui como Presidente, para respaldar e na sexta feira, às 08:00hs,
convidamos a comunidade para fazermos este grande evento. Minha gente, estamos à frente
de um fato que é terrorismo, é terror, onde o Governo do Estado não está fazendo
absolutamente nada para que isto não ocorra. No mínimo, a Polícia Rodoviária Estadual, teria
que estar lá presente diuturnamente para proteger o cidadão, mas não está. Quando é para
praia, Operação Golfinho, cuidando para que não se afoguem e, aqui não temos policiamento
pra nós aqui na ponte. Taquara está sendo prejudicada no seu comércio, pois as pessoas não
vêm de lá, estudantes estão vindo por Parobé, ninguém mais quer passar na ponte pela falta
de segurança. É uma vergonha, faz quase um ano que aconteceu o fato, colocaram uma
sinaleira absurda, onde o cidadão para e leva um tiro, é uma roleta russa, os meliantes saem
do mato e assaltam, levam o carro como já aconteceu por diversas vezes. Quando acontece
Boate Kiss, como Santa Maria, onde morreram 342 pessoas, se faz um levante estadual, e,
que nem uma sociedade abre mais. Nenhuma Sociedade do Rio Grande do Sul pode abrir
mais um absurdo. Em outro momento quero falar sobre este assunto, que as demais nada
tem a ver com o que aconteceu em Santa Maria, mas estão fechadas. Aqui na ponte, se
acontecer um acidente grave com ônibus, com criança, quem irá se responsabilizar por isso.
Nós vamos fazer a nossa parte, portanto vamos citar as pessoas que se dedicam ao máximo a
isso que faremos agora, que é o controle da ponte. Os Vereadores não querem bagunça, quer
segurança, uma coisa chamada vida. O Governo do Estado não está preocupado, se estivesse,
pelo menos colocaria a Polícia Rodoviária, não para multar, pois esta faz campana na ponte,
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para multar os que ali passarem o sinal vermelho, pois estas passam de medo. É uma
vergonha o que estamos vendo na cidade de Taquara sobre os olhares complacentes de
muitas instituições, que hoje poderiam estar tomando frente, inclusive o Ministério Público,
que não vejo um trabalho maior de fiscalização que poderia ser feito. Muito obrigado a
todos, boa semana e fiquem com Deus. Após a Palavra em Expediente o Vereador Telmo
Vieira manifestou-se em Questão de Ordem solicitando permissão ao Presidente para fazer
uma breve homenagem, a qual não foi possível ser feita durante a Sessão Solene do Esporte
Clube Padilhano, realizada na última segunda-feira, na localidade de Padilha. Nesse sentido o
Vereador Telmo, Propositor da referida Sessão Solene, fez a entrega de dois títulos e duas
medalhas destinadas ao Presidente desta Casa, Vereador Arleu Machado e ao Assessor
Jurídico deste Legislativo, Senhor Hélio Cardoso Neto, de Homenagem aos trabalhos
prestados junto ao Esporte Clube Padilhano ao longo de sua trajetória. Depois disso também
manifestaram-se em Questão de Ordem os seguintes Vereadores: Eduardo, Régis, Guido,
Telmo, Balbino e Nelson. A seguir a Diretora Legislativa procedeu na leitura dos seguintes
Comunicados: Dia 09 de abril, próxima quarta-feira, das 13h às 17h, será realizada nesta
Casa, reunião com o COMUDE, representantes das Escolas Estaduais, representantes da área
da Segurança e representantes da Saúde para tratar das prioridades da Consulta Popular. Dia
10 de abril, próxima quinta-feira, às 14h, no Plenário desta Casa ocorrerá a 2ª reunião com as
Câmaras do Vale do Paranhana, solicitada pelo Vereador Eduardo Kohlrausch, para tratar da
segurança viária das ERS 020, 115 e 239. Dando segmento aos trabalhos o Presidente deu
início a Ordem do Dia, solicitando que a Diretora Legislativa procedesse na leitura dos
Projetos de Leis que estão em pauta nesta Sessão, acompanhados dos Pareceres das
Comissões desta Casa, para posterior discussão e votação em Plenário. ORDEM DO DIA:
PROJETO DE LEI Nº 068/2014 (Executivo Nº 050) Autoriza o Poder Executivo a permutar
extração de saibro, entre o Município e a Empresa Plasma Pavimentadora e Construtora
Ltda–ME e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de
Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua
forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestou-se o Vereador
Adalberto Lemos. PROJETO DE LEI Nº 069/2014 (Executivo Nº 051) Autoriza o Poder
Executivo contratar, temporariamente, 01 (um) servidor para o cargo de Veterinário, e, dá
outras providências. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e
Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua forma original e o mesmo
foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores: Nelson, Telmo, Guido e
Sandra. PROJETO DE LEI Nº 070/2014 (Executivo Nº 052) Altera a Lei Municipal nº
5.151/2013, que autoriza o Poder Executivo contratar servidores, em caráter excepcional e
por tempo determinado, para atuação na Secretaria de Saúde, alterada pelas leis nº
5.163/2013, 5.196/2013 e 5.401/2014, e, dá outras providências. A Comissão Geral de
Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres
favoráveis ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos
Vereadores. PROJETO DE LEI Nº 072/2014 (Executivo Nº 054) Autoriza o Poder Executivo a
repassar o valor de até R$ 17.000,00 (Dezessete mil reais) para a Associação de Moradores de
Santa Cruz da Concórdia, CNPJ nº 93.240.950/0001-74. A Comissão Geral de Pareceres e a
Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao
Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se
os Vereadores: Nelson, Adalberto Soares, Valdecir, Sandra, Guido e Adalberto Lemos.
PROJETO DE LEI Nº 073/2014 (Executivo Nº 055) Autoriza o Poder Executivo Municipal a
doar uma Bandeira do município de Taquara, para a Associação Comunitária Beneficiente Paz
no Vale. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua
forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores:
Valdecir e Nelson. PROJETO DE LEI Nº 076/2014 (Executivo Nº 058) Autoriza o Poder
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Executivo a repassar recursos financeiros no valor de até R$ 2.500,00 para a Sociedade União
da Paz de Rio da Ilha, CNPJ nº 06.055.895/0001-48. A Comissão Geral de Pareceres e a
Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao
Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se
os Vereadores: Balbino, Adalberto Soares, Lauri e Telmo. Após a votação o Presidente com a
concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a votação da matéria a seguir e a
mesma foi APROVADA por unanimidade: Requerimentos: Nº 073 a 093/2014. Pedidos de
Informações: Nº 029 e 030/2014. Indicações: Nº 239 a 254/2014. Atas: nº 3.976 e Ata da
Sessão Solene de Homenagem aos 101 anos do Esporte Clube Padilhano. Requerimentos
Verbais: VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: 1º - Solicito que o Executivo Municipal
informe a este Vereador como está o andamento quanto à mudança de padrão dos
funcionários públicos municipais, pois segundo informações já houve o vencimento de
algumas trocas de padrões e até a presente data nada foi esclarecido. VEREADOR EDUARDO
CARLOS KOHLRAUSCH: 2º - Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras
providencie o serviço de roçada na Avenida Sebastião Amoretti, após a Prativita, acesso ao
Bairro Cruzeiro do Sul, pois neste trecho o mato está muito alto colocando em situação de
risco todas as pessoas que por ali transitam. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA:
3º - Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie a
confecção de uma calçada ao redor da Creche Vovó Domênica, no Bairro Aimoré, tendo em
vista que em breve a mesma receberá uma ampliação com mais quatro salas e a existência
de uma calçada com certeza daria mais segurança aos alunos. Nada mais havendo a tratar, às
21h05min, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente
Sessão Ordinária, Convocando a próxima para o dia 14 de abril do corrente ano, às 18h, no
Plenário desta Casa. E, para constar, eu Silvana Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de
Vereadores de Taquara, lavrei a presente Ata, que segue assinada por mim e pela Servidora
Maria Lúcia de Oliveira Souza, a qual transcreveu a Palavra em Expediente, onde após lida e
aprovada também será assinada pelos Vereadores desta Casa. Sala de Sessões, 07 de abril de
2014.......................................................................................Silvana Lopes e Maria Lucia Souza.
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