ATA Nº 3.979
Aos 14 dias do mês de abril do ano de 2014, às 18h, no Plenário da Câmara de Vereadores de
Taquara/RS, realizou-se a 11ª 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), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de
Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC), Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de
Souza (PMDB), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB),
Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS). Ausente o Vereador Guido Mario
Prass Filho (PP), conforme Requerimento Nº 087, datado de 07 de abril do corrente ano
anexo a esta Ata. Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador Arleu Machado de
Oliveira a Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão,
desejando boas vindas a todos os presentes e informando que as Sessões Ordinárias da
Câmara de Vereadores de Taquara ocorrem nas segundas-feiras, a partir das 18h, no qual
convidou a todos para participar. A partir deste instante o Presidente Arleu deu início aos
trabalhos desta Sessão saudando todas as pessoas presentes, momento em que convidou o
Padre José Roberto Corrêa, da Paróquia Senhor Bom Jesus de nossa cidade e o Padre
Eduardo Saraiva da cidade de Viamão, para fazer uso da Tribuna e deixar uma mensagem e
oração de abertura dos trabalhos desta noite. Logo após em Questão de Ordem o Vereador
Valdecir de Almeida solicitou ao Presidente inversão dos trabalhos, devido ao falecimento de
seu primo ocorrido no dia de hoje na cidade de Palmeira das Missões. O Presidente de
imediato acatou a referida solicitação e em seguida convidou a todos para prestarem um
minuto de silêncio, em homenagem póstuma ao Ex-Vereador taquarense, senhor Carlos
Alberto Kellermann, que tragicamente veio a falecer no dia 12 de abril, sábado passado, em
decorrência de um acidente de trânsito em nossa cidade. O senhor Carlos Alberto Kellermann
assumiu a cadeira de Vereador em duas Legislaturas nesta Casa: de 1983 a 1988, e, de 1989 a
1992. Dando segmento aos trabalhos da presente Sessão o Presidente solicitou que a
Diretora Legislativa procedesse na leitura das matérias que deram entrada nesta Casa até o
presente momento, bem como na Publicidade dos Projetos de Leis que chegaram a este
Legislativo. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 200/2014, encaminha relatório de
atendimento a Lei Federal nº 9.452/97, referente ao mês de fevereiro de 2014, para ser
afixado (publicado), no mural desta Casa. OFÍCIO Nº 220/2014, encaminha Leis Municipais nº
5.460 a 5.462, sancionadas em 04 de abril de 2014, e, 5.463 a 5.465, sancionadas em 08 de
abril de 2014. OFÍCIO Nº 223/2014, encaminha Leis Municipais nº 5.466 a 5.471, sancionadas
em 08 de abril de 2014. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº
003, de 14 de abril de 2014 de autoria da MESA DIRETORA: Autoriza a utilização de telefone e
da máquina copiadora, para os trabalhos a serem realizados pelo Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico (COMUDE), do Município de Taquara/RS, por ser de interesse
público. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 004, de 14 de abril de 2014 de autoria da MESA
DIRETORA: “Dispõe sobre a transferência do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal
de Vereadores de Taquara – RS, nos dias 23 a 27 de abril de 2014, para a Sede Campestre do
CTG o Fogão Gaúcho, por ocasião da XXX EXPOCAMPO, e dá outras providências.” PROJETO
DE LEI Nº 079, de 09 de abril de 2014 (Executivo Nº 059) Autoriza o Poder Executivo a
adquirir área de terra (imóvel) para ampliação da EMEF RUDY LINDENMEYER, e dá outras
providências. PROJETO DE LEI Nº 080, de 04 de abril de 2014 (Executivo nº 061) Autoriza o
Poder Executivo a repassar recursos financeiros para o VILA NOVA FUTEBOL CLUBE, e dá
outras providências. PROJETO LEI Nº 081, de 10 de abril de 2014 (Executivo Nº 062) Autoriza
o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para a CICS – CÂMARA DA INDÚSTRIA,
COMÉRCIO, SERVIÇOS E AGROPECUÁRIA DO VALE DO PARANHANA, para fins de realização
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do “VI Campeonato de Xadrez do Vale do Paranhana”, e, dá outras providências.
REQUERIMENTOS: Nº 094/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito ao Setor competente
da RGE que providencie a reposição de luminária completa, na localidade de Rio da Ilha, ao
lado da Sociedade de Canto União da Paz, n°1306, (número conosco da RGE 2688657-0, CEP:
95614-000), sentido cidade interior. Justifico o pedido, pois a RGE retirou o poste, recolocou
outro e não colocou de volta a luminária, causando insegurança aos moradores da localidade.
Nº 095/2014 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Através deste solicito ao Presidente desta
Casa Legislativa, Vereador Arleu Machado de Oliveira que seja enviado convite às
autoridades abaixo relacionadas, para participar da 10ª Reunião do Município Paranhana, a
ser realizada no dia 23 de abril do corrente ano, às 14h no Plenário da Câmara Municipal de
Vereadores de Taquara, tendo como pauta ação de segurança junto a Ponte da ERS 020 em
Taquara, Ponte sobre o Rio dos Sinos, onde a comunidade está sem segurança devido a
sinaleira existente no local. Para tanto contamos com a presença de todos os convidados.
Prefeito Municipal de Taquara/RS – Tito Lívio Jaeger Filho; Secretário de Segurança e Trânsito
de Taquara/RS – Paulo Cesar Möller; Presidente do COREDE, Paranhana Encosta da Serra –
Delmar Backes; Diretor-Presidente da TCA – Marcos Kaiser; Diretor da Empresa Citral/SA –
Ricardo Neumann; Presidente da CICS-VP – Roger Ritter; Governador do Estado do RGS Tarso Genro; Secretário de Segurança do Estado do RGS - Airton Michels; Diretor Geral do
DAER - Carlos Eduardo de Campos Vieira; Comandante Fábio Fernandes - Brigada Militar do
Rio Grande do Sul; Tenente-Coronel Fernando Alberto Grillo Moreira - Comandante do
Batalhão Rodoviário/RS; Major André Ilha Feliú - Policia Rodoviária Estadual de Bento
Gonçalves/RS; Tenente Fonseca - Comandante da Policia Rodoviária de Sapiranga/RS; Major
Adriano Zanini - Brigada Militar de Taquara/RS; Sargento Santos - Comandante da Policia
Rodoviária de Taquara/RS; Delegado Regional de Polícia Civil - Luiz Carlos de Abreu; Capitão
André - Corpo de Bombeiros de Taquara/RS; Diretora Geral do Fórum de Taquara – Dra.
Luciana Barcellos Tegiacchi; Promotora de Justiça de Taquara – Dra. Ximena Cardozo Ferreira;
Luis Carlos Masutti – Rádio Taquara; Jornal Panorama; Jornal Integração; Jornal NH. Nº 096,
097, 098 E 099/2014 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; 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 100/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS, com apoio de
todos os Vereadores: Através do presente enviamos Votos de Pesar aos familiares do senhor
Ata nº 3.979, de 14 de abril de 2014.
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Carlos Alberto Kellermann, que veio a falecer tragicamente no último sábado, dia 12/04. O
falecimento do sempre lembrado “Beto Kellermann” (Ex-Vereador desta Casa Legislativa, no
período de 1983 a 1988 e 1989 a 1992), não deixou enlutado apenas sua família, mas sim a
comunidade como um todo. A dor da perda, somente é confortada na Esperança em Deus e
no abraço amigo. São os sinceros Votos de Pesares do Legislativo Taquarense. “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 101/2014 VEREADOR LAURI
FILLMANN: Através deste envio Votos de Congratulações à Igreja Luterana São Paulo de
Taquara/RS, pela realização da belíssima festa de comemoração dos 51 anos de trabalho
nesta comunidade. “Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas
não vacilem.” Salmo 17.05. REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 031/2014
VEREADOR ANILDO ARAÚJO: Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador
como está o andamento da obra de construção do Dique junto ao Bairro Empresa, pois a
comunidade aguarda ansiosa por uma decisão, uma vez que a obra já foi licitada e a Empresa
contratada. Nº 032/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo
Municipal, através da Secretaria da Educação informe a este Vereador se a administração
realizou junto às Escolas Municipais no primeiro semestre deste ano letivo o Seminário “AntiDrogas”, previsto na Lei Municipal Nº 3.129, de 29 de setembro de 2003 (em anexo). Caso
não tenha sido realizado que informe se há programação para o próximo ano. Nº 033/2014
VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de
Trânsito informe a este Vereador como está o andamento referente aos estudos que o DAER
está aguardando, por parte da Prefeitura em relação ao retorno em frente à Rodoviária, na
Avenida Sebastião Amoretti. O pedido se justifica tendo em vista a informação obtida pelo
Senhor Miguel Molina, Diretor de Gestão e Projetos. INDICAÇÕES: Nº 255/2014 VERADOR
GUIDO MARIO PRASS e Bancada do PP: Por meio desta Indicação informamos ao
Excelentíssimo Prefeito Municipal, Tito Lívio Jaeger Filho que dois editais de chamamento
público foram abertos na última terça-feira (25 de março). A iniciativa foi realizada pelo
Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad). O
objetivo é disponibilizar recursos para ações de promoção à saúde, proteção contra o abuso
de álcool, outras drogas e combate à violência contra jovens em situação de vulnerabilidade.
O primeiro edital 04/2014 é exclusivo para o repasse de apoio financeiro aos 5.568
Municípios brasileiros. Já o Edital 05/2014 é voltado para instituições privadas sem fins
lucrativos do país. Os gestores interessados em participar deverão enviar a proposta de
projeto até o dia 21 de abril por meio do portal de convênios – SICONV. Serão elegíveis
iniciativas que promovam a inclusão dos jovens em atividades culturais e esportivas, criem
espaços coletivos de convívio, fomentem o debate de temas do universo jovem, dentre
outras. Nº 256/2014 VEREADOR NELSON MARTINS: Solicito que o Executivo Municipal,
juntamente com a Secretaria competente localize e notifique o proprietário do imóvel
localizado na Rua Cônego Pedro Bremm, Nº 1885, Bairro Jardim do Prado, para que este
proceda na limpeza do terreno, bem como no fechamento da casa dos fundos que está
arrombada e serve para encontro de vândalos. Justificativa: O mato ao redor desta
propriedade tomou conta e nota-se o abrigo e proliferação de ratos e animais peçonhentos
que estão invadindo as residências vizinhas o que põe em risco a saúde pública dos mesmos.
Também o local está servindo de ponto de encontro de pessoas desconhecidas causando
barulhos durante a noite o que deixa apreensivos os moradores mais próximos. Neste
sentido pedimos que seja notificado este proprietário para que tome as providências com a
maior urgência possível. Nº 257/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo
Municipal, através da Secretaria competente providencie a reposição de luminária completa,
na localidade de Rio da Ilha, ao lado da Sociedade de Canto União da Paz, n°1306, (número
conosco da RGE 2688657-0, CEP: 95614-000), sentido cidade interior. Justifico o pedido, pois
Ata nº 3.979, de 14 de abril de 2014.
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a RGE retirou o poste, recolocou outro e não colocou de volta a luminária, causando
insegurança aos moradores da localidade. Nº 258/2014 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Ao
cumprimentar Vossa Excelência, aproveito para relatar que o Sistema Estadual de
Participação Cidadã (SISPARCI), instrumento de democracia participativa do governo
estadual, que oferece as diretrizes para a elaboração do Orçamento Estadual para o ano de
2015, está sendo desenvolvido em nossa região sob a orientação do COREDE e organizado,
em nosso município, através do importante trabalho realizado pelo COMUDE, entrando
agora para a segunda etapa do processo, onde acontecerá a assembleia pública municipal
para a definição das prioridades e escolha dos delegados que terão um importante papel no
Fórum Regional onde serão sintetizadas as demandas municipais. A Assembleia para
definição das prioridades e para a escolha dos delegados, acontecerá, no dia 24 de abril de
2014, às 19:00 horas, no Ginásio da Escola Técnica CIMOL, local escolhido pelo seu espaço e
localização, pois é preciso que lotemos o citado ginásio, para que tenhamos um número
significativo de delegados e assim possamos trazer uma fatia do orçamento estadual de 2015
para Taquara. Entendendo, que o sucesso do processo só se efetivará com o engajamento e
participação da população na sua totalidade, tanto na assembleia para favorecer na escolha
de um número maior de delegados, como também na busca de votos nos dias 02, 03 e 04 de
junho, onde acontecerá a votação das prioridades, pela comunidade taquarense, resultando
diretamente em verbas para as áreas da educação, saúde, segurança, entre outras, para
todos nós, é preciso que se estabeleça um trabalho, desde já, junto a toda a comunidade e,
para tanto é preciso buscar, junto aos espaços de educação, escolas públicas municipais,
estaduais e particulares a parceria para que seja divulgado o processo, pois esses espaços
estabelecem um contato mais direto com as famílias, facilitando o convencimento da
importância da participação no processo, por esse motivo, solicito a Vossa Excelência que
interceda, junto a Secretaria Municipal de Educação, para que se envolva no processo,
convencendo as gestoras dos espaços educacionais do município, para que se unam na luta,
comuniquem a comunidade, através de bilhetes, sobre as datas e eventos e, no dia da
votação, auxiliem, na conquista de votos, para que tenhamos sucesso e possamos garantir a
vinda de recursos para Taquara. Outrossim, gostaria de expor alguns exemplos da
concretização, em nosso município, de obras e equipamentos conquistados, através da
Consulta Popular: Ampliação da UBS Piazito, UTI do Hospital Bom Jesus, Ampliação do
Hospital Bom Jesus, Equipamentos para o hospital, Construção da Escola Estadual Luiz Möller
Filho, Veículos para o Corpo de Bombeiros, Kit armas para as policias civil e militar, viatura
para a Polícia Civil, aquisição de prédio para a Polícia Civil, viaturas para a Brigada Militar,
sendo que no ano em curso já foram entregues três viaturas e, no segundo semestre serão
entregues mais três, entre outros. Sendo o que havia para o momento e, na certeza de que o
conteúdo deste documento será divulgado aos gestores das escolas públicas municipais, para
que se efetive o sucesso no processo da Consulta Popular, desde já agradeço. Nº 259/2014
VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de
Trânsito providencie a colocação de uma “placa” de sinalização, indicando o acesso da
localidade de Olhos D’água, na ERS 239, visando maior segurança a todos que transitam
nesta rodovia. Nº 260/2014 VEREADOR NELSON MARTINS: Solicito que o Executivo
Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie com urgência o conserto da
Ponte que dá acesso à localidade de Olhos D’água, pois um dos ferros de segurança das
pranchas está quebrado há mais de dois meses e até o momento não foi consertado. O
pedido de urgência se dá pelo fato de que alguns motoristas tiveram os pneus de seus
veículos furados e cortados devido à chapa de segurança estar quebrada e com a ponta
saliente. Nº 261/2014 VEREADOR NELSON MARTINS: Solicito que o Executivo Municipal,
juntamente com a Secretaria competente proceda com urgência no conserto da Rua A,
trecho compreendido da Rua 7 de Setembro até o acesso da ERS 239, que também é a
Ata nº 3.979, de 14 de abril de 2014.
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principal ligação entre a Rua Picada Gravatá e a referida rodovia. O pedido se faz necessário,
pois no local há inúmeros buracos que causam transtornos e prejuízos aos usuários da via. Nº
262/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a
Secretaria competente viabilize um trabalho de revitalização das Pracinhas existentes junto
aos Bairros de nossa cidade, pois as mesmas necessitam urgente de melhorias, como roçada,
pintura e reforma dos brinquedos. O pedido se faz necessário para que as crianças possam
usufruir de momentos de lazer com maior conforto e segurança. Sugiro ainda que estude a
possibilidade do grupo “Criar Vitória” poder realizar tal serviço, tendo em vista que o mesmo
já vem trabalhando na limpeza das ruas do Município. Nº 263/2014 VEREADOR MOISÉS
RANGEL: Solicita a Vossa Excelência que seja incluído junto ao SICONV - Sistema de Gestão de
Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal, as Demandas protocoladas por este
Vereador em Brasília, no dia 08 de abril do corrente ano, junto ao Ministério da Saúde e ao
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento conforme os Ofícios em anexo. Nº
264/2014 VEREADOR NELSON MARTINS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com
a Secretaria competente proceda com urgência no conserto do calçamento ao final da Rua
Rio Grande, entroncamento com a ERS 115. O referido pedido já foi feito por diversas vezes e
até o momento os buracos junto ao calçamento ainda não foram consertados. Nº 265/2014
VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita ao Poder Executivo, juntamente com a Secretaria
competente, que estude a viabilidade de aumentar a área de abrangência da circulação
do transporte público em Taquara. Em muitas ruas e localidades de nosso município, não
existe nenhum tipo de transporte público, dificultando a deslocação de muitos cidadãos
taquarenses. Sabe-se que este transporte não é feito, devido à dificuldade de manobra dos
ônibus em determinados locais. Se faz necessário oferecer as pessoas que moram nestes
locais, uma opção de deslocamento, talvez com algum tipo de van, topic ou outro veículo de
menor porte para transporte de passageiros. Por mais difícil que seja o acesso, as pessoas de
transporte, elas tem direito a isso. Como exemplo, temos a Rua 7 de Setembro (foto 01), que
o transporte vai somente até a esquina com a Rua 13 de Maio. Também tem a Rua Santa
Rosa (foto 02), cujo transporte vai somente até a EMEF Rosa Elsa. Existem muitas outras
situações como esta em nosso município, que precisam de outra alternativa para solucionar
este problema. Nº 266/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo
Municipal, juntamente com a Secretaria competente, realize a fiscalização das calçadas
situadas na rua Cel. Theobaldo Fleck, no Bairro Petrópolis, e, se preciso, aplique a multa
necessária. Várias calçadas nesta rua estão cobertas de matos e entulhos, dificultando a
circulação dos pedestres. O acúmulo é tanto, que está virando foco de mosquitos, colocando
a saúde da população em risco. Seguem fotos comprovando a situação diante de algumas
residências. Nº 267/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo
Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda na limpeza dos arredores da
construção da Escola de Educação Infantil, no Bairro Santa Rosa, pois o mato está muito alto
e existe também uma quantidade grande de restos de material de construção espalhado pelo
local, que pode se transformar em abrigo para alguns animais como cobras, aranhas. Além de
causar uma impressão negativa, a construção de uma Escola estar assim abandonada. Nº
268/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal, juntamente
com a Secretaria competente proceda na remoção de dois pedaços de pedras, que se
encontram junto à calçada da Rua Cel. João Pinto, em frente à loja Ouro Preto. Estes pedaços
de pedras não cumprem nenhuma função, atrapalhando o estacionamento no local. Nº
269/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal, juntamente
com a Secretaria competente faça, com urgência, um estudo, e posterior conserto dos
buracos que estão se formando nas calçadas da Rua Auto João Muratore, no Bairro Santa
Rosa, em frente ao nº 512 e também em frente ao nº 464. Estes buracos representam um
sério problema para os moradores, pois estão se tornando maiores e em maior número, e
Ata nº 3.979, de 14 de abril de 2014.
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dali estão saindo ratos e invadindo as casas das pessoas. Não é possível deixar uma situação
crítica como esta sem solução há tanto tempo. Inclusive, um morador já caiu dentro de um
destes buracos. Se faz urgente a solução para este problema. Ressalto que a presente
solicitação vem reiterar as Indicações nº 634, de 12/08/2013 e 907, de 09/12/2013 (em
anexo). CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Convite do Pró-Sinos, para a reunião sobre
o Plano Regional de Saneamento Básico e Planos Municipais de Saneamento Básico- Terras
Médias, a realizar-se no dia 15 de abril do corrente ano, às 14h, na FACCAT. Cartão de Feliz
Páscoa, da EMEF Getúlio Vargas. Ofício dos Calçados Beira Rio agradecendo a Prefeitura e
esta Casa Legislativa, pelas manifestações de apoio prestadas em virtude do acontecido nesta
unidade. Ofício da Caixa Econômica Federal – Superintendência Regional Valo do Sinos,
referente ao Termo de Compromisso celebrado entre o Município de Taquara e a Caixa
Econômica Federal, em atendimento ao disposto no artigo 116 § 2º da Lei 8.666 (recursos do
Orçamento Geral da União nº 100832771/MCIDADES/2013). Diversos Telegramas do
Ministério da Saúde, em cumprimento ao artigo 1º da Lei Nº 9.452, de 20/03/1997,
beneficiário – Fundo Municipal de Saúde. Comunicado do Ministério da Educação referente a
recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação. Congresso Nacional – Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, referente aos recursos do Orçamento da União empenhados aos
Municípios, data posição SIAFI – 31/12/2013. Após a leitura da matéria, diante da inversão
dos trabalhos solicitada anteriormente pelo Vereador Valdecir, 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. O Presidente informou ainda que a
ausência do Vereador Guido Mario nesta Sessão está justificada através do Requerimento nº
087, aprovado em Sessão Ordinária do dia 07 de abril do corrente ano e deferida através do
Ofício D.L. nº 235, datado de 08 de abril de 2014. No referido Requerimento o Vereador
Guido solicitou autorização do Plenário para representar esta Casa, no dia de hoje, em
reunião realizada na localidade de Morro Pelado. ORDEM DO DIA: 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. 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 presentes, ausente Vereador Guido Mario. 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
repartição pública do Município de Taquara/RS, a partir de 24 de março de 2014. A Comissão
Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo
foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores presentes, ausente Vereador Guido Mario.
Manifestaram-se os Vereadores: Adalberto Soares, Eduardo, Sandra, Telmo, Anildo, Valdecir,
Sirlei, Lauri, Balbino, Nelson e Arleu. 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 dos Vereadores presentes, ausente o Vereador Guido Mario:
Requerimentos: Nº 094 a 101/2014. Pedidos de Informações: Nº 031 a 033/2014.
Indicações: Nº 255 a 269/2014. Atas: nº 3.977 e 3.978. Prosseguindo com os trabalhos da
noite o Presidente deu início a Palavra em Expediente, concedendo o tempo de 05 (cinco)
minutos a cada Vereador, seguindo a ordem descrita no Artigo 91 do Regimento Interno
desta Casa. Nesse momento o Presidente autorizou a saída do Vereador Valdecir de Almeida,
conforme solicitado no início desta Sessão. PALAVRA EM EXPEDIENTE: PALAVRA EM
EXPEDIENTE: VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Boa noite Senhor Presidente e
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demais componentes da Mesa, colegas Vereadores, Senhoras e Senhores. Eu gostaria hoje
que a minha fala fosse somente de coisas agradáveis e eu até havia me preparado para isto,
pois abril é o mês do aniversário do nosso município, da nossa querida Taquara, muitas festas
acontecendo e ainda vão acontecer. A vida, porém, não é um livro pronto. A cada dia uma
página é escrita e nem sempre da mesma forma como gostaríamos que fosse para nós
mesmos e para os outros. Já disse Mário Quintana: "Este mundo é uma estranha hospedaria
que se parte quase sempre às tontas, pois nossas malas nunca estão prontas e quase nunca
nossa conta está em dia". Taquara perdeu novamente para o trânsito uma daquelas figuras
alegres, carismáticas, simpáticas, energéticas. Foi Vereador de Taquara e também teve um
papel fundamental e profissional naquilo que fazia. Fazia com que o som chegasse perfeito
no receptor das casas e dos carros. Beto Kellermann, o veículo rádio e todos os teus amigos
lhe agradecem por tudo que fizestes e ensinastes. Vai em paz. O Beto, que pelo que eu sei,
também foi um grande colaborador do Museu do Cimol, doando várias peças. Eu estive
presente na terça-feira da semana passada no lançamento oficial dos folders e cartazes
promocionais que aconteceu nas novas instalações do Museu do Cimol. O acervo do museu
impressiona qualquer visitante, que hoje é considerado um dos museus mais ricos na
demonstração dos avanços tecnológicos e está aqui na nossa cidade. Aconteceu neste final
de semana também um dos maiores eventos no nosso município: a 16ª edição do Motoshow.
Parabéns para o Clube de Motociclismo Águias do Asfalto pela organização do evento. Recebi
na semana passada aqui na Câmara um material sobre a 6ª Cavalgada de Prendas do
Paranhana. Eu fiquei muito impressionada com tudo aquilo que eu li neste material aqui. No
interior dos CTG´s, os Centros Tradicionalistas Gaúchos, existem as diretorias. Dentre elas o
Departamento de Cavalgadas, o DC. Valorizando a participação da mulher neste contexto, um
grupo de prendas organizou em 2009, a 1ª Cavalgada de Prendas do Paranhana.
Historicamente, a mulher gaúcha tem apego pelas coisas da terra, seja na família, na
sociedade como um todo e, principalmente, no movimento tradicionalista, onde se coloca
como guardiã dos valores e esteio da família, em uma sociedade tão conturbada e com vários
compromissos. A mulher chama a atenção dos que lhe rodeiam para o valor da natureza e da
cultura da sua terra. Este é um dos belos eventos que acontece aqui no nosso município e
que precisa da valorização local. Existe como justificativa desta cavalgada, vários pontos
importantíssimos. Um deles, ser o tradicionalismo um movimento identificado com a cultura
da sociedade rio-grandense, buscando preservá-la e valorizá-lo no seio da comunidade do
Paranhana. Ser a cavalgada um meio de integração das mulheres dos municípios que
compõem a região, interando diversos segmentos sociais, tendo em vista que o movimento
tradicionalista é para todas, independentes de raça, cor ou religião. Pluralista antes de tudo.
Ser um esporte que possibilita a participação de pessoas com necessidades especiais, sendo
assim, inclusivo. O contato direto com a natureza, a observação do lugar, o respeito com a
fauna e a flora, a consciência que é trabalhada pelos guias durante o percurso o torna
também um esporte sustentável. Eu quero dar os parabéns para a Luciana Heitelvan, a Vera
Altmeyer, a Larissa Klein, a Vera Mello, a Raquel Altmeyer, a Graziela Oliveira e a Elisandra
Fidélis, que fazem parte da Comissão Organizadora do evento, que vai acontecer no dia 18 de
maio de 2014. Para hoje era esta a minha fala. Eu agradeço a atenção de todos, desejando
uma excelente semana. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA:
Cumprimento o Presidente desta Casa, Senhor Arleu, os colegas Vereadores, o público que se
encontra presente neste momento e aos ouvintes da Rádio Taquara. Eu quero iniciar a minha
fala dizendo algumas poucas palavras que o Padre Eduardo falou hoje, que nós estamos
vivendo um tempo de quaresma. Segundo ele, um tempo de reconstrução. Novos
sentimentos ele disse, época de buscar novos sentimentos. Então o que a gente projete a
mensagem e pense na importância de nós termos dentro de nós bons sentimentos. Estas
reflexões têm, na verdade, o intuito de nos fazer pensar. Bom que pensemos e que
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consigamos com elas melhorarmos enquanto seres humanos. Quero também aqui, a pedido
do Francisco, o meu abnegado idealizador do projeto e da escolinha de futebol do campo da
Empresa, dizer que ele e o Beto da Biblioteca Amigos do Livro, estão organizando para o
próximo sábado, atividades esportivas. Junto com as atividades esportivas, uma Festa de
Páscoa para a garotada e uma festa com brincadeiras, homenageando o aniversário de
Taquara. Eles me pediram para que eu usasse este tempo e falasse um pouquinho desta festa
que as crianças estarão participando sábado pela manhã. Ocorrerá no campo do Palmeiras.
Pediram-me que convidasse os Senhores Vereadores. Quero agora retratar aqui um assunto,
não mais nem menos importante, mas que é o assunto da Consulta Popular. Estamos vivendo
em nosso Município o processo da participação popular e teremos Senhores, agora no
próximo dia 24, na escola CIMOL, uma Assembleia Municipal, onde estaremos reunidos para
afinar as prioridades do município para que venha verba do Estado para 2015 e estarmos
elegendo os Delegados que participarão no dia 05 de maio da escolha das prioridades para o
Município de Taquara. Se nós conseguirmos a cada 30 pessoas que participarem da
Assembleia, um Delegado sai para discutir e votar no dia da Assembleia da região, que
ocorrerá na FACCAT. Cada Vereador, e nós somos 15 Vereadores, já é um Delegado nato.
Então estaremos com 15 Vereadores no início da Assembleia, se todos nós Vereadores
participarmos. Importante atentarmos para o dia da Assembleia Regional, onde cada um dos
Vereadores poderá ser um Delegado, votando nas prioridades para o Município de Taquara.
A única forma Senhores, de vir verbas para a saúde, educação e segurança é a gente
conseguindo conquistar bastantes pessoas adeptas a este projeto. No requerimento que fiz
hoje, estou enviando ao Senhor Prefeito e ao Secretário Municipal da Educação um pedido
de divulgação utilizando as direções das escolas públicas municipais para que a gente consiga
conquistar parcerias. Uma Diretora convencida e conhecedora do processo tem poder de
convencer a comunidade de participar e no dia da votação, que será nos dias 02, 03 e 04 de
junho, nós alcançaremos um número maior de eleitores, o que fará com que a gente tenha
sucesso e a verba do Estado venha para o nosso Município, para a educação, segurança,
saúde, entre outros. Eu agradeço e desejo a todos uma excelente semana. VEREADOR
TELMO VIEIRA: Boa noite Senhor Presidente, Vereador Arleu e demais Membros da Mesa,
colegas Vereadores e Vereadoras, ao público que nos prestigia esta noite e na plateia o nosso
Vereador e então Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social Beto Timóteo, um
homem que está trabalhando muito a frente nesta questão da assistência social. Estive hoje
conversando com o Prefeito sobre algumas demandas de algumas localidades, dentre elas do
Distrito de Padilha, o qual a grande demanda é a informática e a internet. Temos a rede de
internet lincada a Prefeitura, que é gratuita, onde alguns cidadãos tinham em sua casa o sinal
pouco compatível com o que se espera. Para atender isto levei esta solicitação ao Executivo
que procurou o Diretor de Informática da Prefeitura e solicitou que estes usuários informem
seu endereço e telefone na Secretaria Distrital para que o técnico que fará a revisão
compareça nesta residência para fazer a melhoria. Também referente à comunidade do
Bairro Mundo Novo, sabemos da solicitação quanto a melhoria da Rua Mundo Novo, da Rua
Germano Paiva e de outras vias. Mas hoje fiquei feliz ao saber que serão tomadas
providências e que isto está como prioridade no Executivo. Também a respeito do Posto do
Bairro Mundo Novo, hoje já se tem conhecimento através do Prefeito que a inauguração e
abertura daquele posto serão no mês de junho. Fiquei muito feliz, pois já temos uma data.
Sabemos que um posto não é simplesmente um prédio mais envolve todos os profissionais
que ali trabalham e da dificuldade que estão os recursos na saúde, mas é prioridade.
Também encaminhei uma solicitação para que o Executivo, juntamente com a Secretaria
competente, estude a possibilidade de melhoria das praças em nossos bairros. A Praça do
Bairro Santa Terezinha é complicada porque hoje estão com brinquedos que estão precários,
o mato está tomando conta da entrada e não tem como a criança usufruir destes brinquedos
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e isto é referente a todas as outras pracinhas do nosso Município, principalmente do nosso
bairro. Então eu sugiro que se estude a possibilidade do Instituto Criar Vitória, já que está
fazendo o trabalho em nossas estradas e ruas, que faça este serviço também em nossas
praças. Eu queria falar a respeito sobre uma reflexão para esta semana que estamos
passando, principalmente para nós agentes políticos, que tenhamos a sensibilidade de agir
referente a situação do por quê estamos aqui, pois sabemos o quanto somos passageiros
nesta vida mas enquanto estivermos ocupando estes cargos, que saibamos realmente
representar as nossas comunidades, que saibamos ajudar o Executivo no trabalho do
desenvolvimento do nosso Município, independente de sigla partidária, tomaremos para nós
a questão de uma cidade para todos, que é isto que nós queremos. Quero também prestar os
votos de pesar, aos familiares do meu grande amigo Beto Kellermann, que foi uma grande
perda para mim e com certeza para o Município. Uma boa semana para todos e que fiquem
com Deus. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Senhor Presidente, colegas Vereadores,
servidores da Casa, pessoas presentes e ouvintes da Rádio Taquara. Fiquei muito feliz hoje
pela aprovação unânime do projeto de autoria deste Vereador e de toda a bancada
progressista, quanto à homenagem da saudosa professora Gilmara Pezzi Pereira, que
autoriza o Executivo a denominar um bem do Município com o seu nome. Uma pessoa
querida da nossa comunidade, que nos deixou. Agradeço a compreensão de todos os
Vereadores de terem aprovado este projeto. Também quero enviar aos familiares do nosso
amigo Carlos Alberto Kellermann, votos de pesar. Este amigo que foi Vereador aqui em nossa
cidade, comerciante e responsável técnico das emissoras da Rádio Taquara e FM 91 e
também responsável técnico de todo o sistema de retransmissão UHF de nossa cidade. Uma
pessoa querida por todos e que vai deixar saudades e vai fazer muita falta para todos nós
taquarenses. Este cidadão foi vítima de atropelamento na Avenida Sebastião Amoretti. Não
sabemos quem foi o culpado, mas a gente sabe que o nosso trânsito hoje em dia está muito
perigoso. Qualquer um de nós, a qualquer momento, pode atropelar uma pessoa ou ser
atropelado. O trânsito está muito violento. Então cabe a cada um de nós termos sempre o
cuidado quando estiver transitando em nossas vias. Todo o cuidado é pouco para evitar estas
fatalidades. Também quero agradecer a Administração Municipal por ter atendido ao pedido
deste Vereador quanto ao conserto do calçamento na Rua Júlio de Castilhos, ao lado da
revenda Fiat, no Bairro Cruzeiro do Sul. Durante este ano, vários pedidos eu fiz para que fosse
consertado aquele trecho e nesta semana já estão concluindo e está ficando muito bom. Sei
que é um trabalho que tem que continuar, nossa cidade tem bastante trabalho neste sentido,
mas aos poucos a Administração está se empenhando para sanar este problema. Da mesma
forma também agradeço a parceria da Administração Municipal com o Atacado Ademacro,
quanto ao canal auxiliar que foi construído naquele bairro, para sanar os problemas de
alagamento no Bairro Cruzeiro do Sul. Esperamos que com aquele canal seja sanado este
problema. Quero aproveitar para fazer um convite para no próximo final de semana, dias 18,
19 e 20 de abril, o 30º Festão Campeiro e o 2º Rodeio Nacional, que será promovido pelo CTG
O Fogão Gaúcho, aqui na sede campestre, quilômetro 2 da ERS 115. Tiro de laço, gineteada,
entre outras atrações campeiras. Também quero dizer que na próxima quarta-feira às 14
horas, o Governador do Estado estará em Parobé, inaugurando a passarela, que a muitos
anos era prometida. E nós temos que nos mobilizar, os Vereadores junto com a comunidade,
para lá estar protestando para que as nossas reivindicações sejam atendidas. Nós temos o
caso da ponte da ERS 20, no Passo dos Ferreiros, temos as lombadas eletrônicas, temos o
problema do CIEP. Então é o grande momento de nos mobilizarmos e lá fazer um protesto
para chamar a atenção do Governador. Para finalizar, eu gostaria de desejar a todos uma
Feliz Páscoa e que tenham todos uma boa semana com muita saúde e prosperidade. Muito
Obrigado. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Boa tarde Senhor Presidente,
Membros da Mesa, meus colegas Vereadores, comunidade que se faz aqui presente, o
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Secretário de Assistência Social e as demais pessoas. Na semana passada eu aqui falei em
relação a nossa escola CIEP e na semana passada eu fiquei o tempo inteiro ligando para a 2ª
Coordenadoria de Educação para que a gente tivesse uma solução pois o caso é bem crítico.
Esta semana nós não tivemos aula nem na sexta e na segunda, porque os problemas se
agravaram. Falta água. Nós temos aquele problema de choque nas paredes e também o
problema da falta de tomadas, onde existem crianças dos 6 anos até idades maiores, que é
um problema muito sério porque as crianças mexem em qualquer lugar. Fizemos um
relatório da Comissão criada a pedido da Coordenadora do Estado, Senhora Rosana, e esta
Comissão fez um levantamento com um dossiê e mandamos para a 2ª Coordenadoria de
Educação. A Diretora mandou um e os membros desta Comissão assinaram e mandaram
outro por e-mail. Foi marcado para amanhã, em São Leopoldo, na 2ª Coordenadoria, uma
reunião conosco para tentar resolver este problema que é muito sério no CIEP. Esperamos vir
de lá amanhã com uma boa notícia para a nossa comunidade do Bairro Empresa. Também
tem aqui a meu pedido, que foi aprovado na semana passada por todos os Vereadores, um
pedido de reunião sobre a questão que eu acho muito séria, que é a dos catadores. Veja
bem: a gente foi procurado por vários catadores na semana passada, eu e o Vereador Anildo
Ribeiro Araújo, falamos nisto aqui na Tribuna, porque a maioria dos que catam é para pagar a
conta de água, conta de luz e, as vezes, a alimentação. Eles estão sendo visitados pela
PATRAM e me parece, também, pela Secretaria do Meio Ambiente, que faz umas fotos e
encaminham até o Fórum. Chegando ao Fórum, eles levam uma multa por estarem fazendo a
coleta e continuam respondendo um processo. O caso é muito sério, tem pessoas que estão
levando de 1 até 7 salários mínimos. Vocês imaginem uma pessoa como vocês conhecem,
sabem como são os catadores, que catam porque precisam, porque são gente pobre e
levarem uma multa dessas. Nunca vão conseguir pagar e o problema se agrava. Então pedi
esta reunião com o Prefeito, com a Secretaria de Meio Ambiente e com o Ministério Público
para quarta-feira, dia 16 às 14 horas nesta Casa porque entendo que nós temos sim que dar
um retorno para estas pessoas. Espero e fica aqui o convite que todos venham porque é o
momento da gente fazer uma ampla discussão e tentar resolver este problema que eles vêm
sofrendo. Posteriormente nós temos uma outra reunião que foi também aprovada a pedido
deste Vereador, que é a questão do Habitar Brasil. Falei com o Prefeito no ano passado, falei
também com o Jussiê, preocupado com a questão do Habitar Brasil. O Vereador Adalberto
Soares também esteve visitando e aqui chegou a comentar porque as pessoas não se sentem
donos lá, porque as casas ainda são da Prefeitura em comodato. As pessoas estão morando
lá e então elas não se sentem donas e não reformam as casas. O fato é muito sério porque eu
estive olhando alguns banheiros e sei que a Secretaria de Assistência Social também esteve
visitando. O piso quebrou e fica aquele fio onde baixa em torno de um palmo, um palmo e
meio, uma parte para a outra. Eu estava conversando com o Prefeito no ano passado e este
ano falei com o Jussiê também, que se uma pessoa corta uma perna numa veia ou artéria ali
e morre, não sou advogado, mas eu acredito que a responsabilidade ainda é da Prefeitura
porque as casas não são das pessoas. Então a reunião é justamente para clarear alguns
pontos. O meu pedido para o Prefeito e espero que ele atenda, não é até um pouco para se
proteger, seja feito uma reforma naquelas casas e entregue para as pessoas com o título
definitivo de posse. Que eles se sintam donos e consigam ali fazer as benfeitorias que são
necessárias para que as coisas não aconteçam. Eu também não poderia deixar de falar aqui a
respeito do falecimento do ex-Vereador Beto Kellermann, uma pessoa que eu trabalhei em
uma eleição, ele trabalhou conosco, concorreu naquela época e eu também, a gente
trabalhou lado a lado um ano, uma pessoa que eu admirei muito por ser coerente, uma
pessoa que a gente via que tinha uma série de amizades com todo o mundo. Então ficou um
vácuo com a falta desta pessoa. Fica o meu sentimento a todos os familiares e que Deus o
tenha no melhor lugar e que a família se sinta abraçada por este Vereador e, com certeza,
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por todos nós Vereadores. Obrigado. Uma boa semana a todos e até a próxima. VEREADOR
EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Boa noite Senhor Presidente, demais colegas Vereadores e
Vereadoras, comunidade que nos assiste aqui na Câmara nesta noite de hoje, especialmente
o Vereador Beto que está fazendo um grande trabalho na Assistência Social como Secretário,
a comunidade que nos acompanha pela Rádio Taquara e pela internet e a imprensa presente
na noite de hoje. A semana passada, Senhor Presidente, nós tivemos aqui na Casa, uma
reunião com o movimento Município Paranhana. A maioria dos Vereadores de Taquara
esteve presente, as Vereadoras estavam e nem todos os Vereadores, a presença de
Vereadores de Igrejinha, o Professor Delmar Backes, representantes da Polícia Rodoviária
Estadual, da comunidade taquarense, inclusive de moradores que moram perto da ponte da
RS 020 sobre o Rio dos Sinos e representantes do DAER. Esta reunião tenho certeza que foi o
sentimento de todos que estiveram presentes, porque conversamos muito a respeito depois,
tanto é que nós teríamos um protesto no outro dia sobre a ponte do Rio dos Sinos e
acabamos de comum acordo com todos cancelando o protesto, porque vimos que as
explicações até foram a contento para o momento. Na reunião, Senhoras e Senhores, foram
nos apresentado os problemas da ponte sobre o Rio dos Sinos, através do uso do
“datashow”. Uma ponte que tem 63 anos e foi projetada para 24 toneladas e nos dias de
hoje passam cerca de 90 toneladas em cima dela. E têm coisas, eu tenho certeza que todos
os Senhores e as Senhoras que estiveram presentes aqui naquele dia na Casa, gostariam que
isto aí fosse resolvido, Vereadora Sirlei e Vereadora Sandra, na semana que vem. Mas não é
assim. Isto aí foge e nós temos que aceitar. Não podemos usar de demagogia e sim aceitar a
realidade. E diante disto, foi nos dado um prazo de dois meses para elaborar o projeto e de
quatro a seis meses para ser realizada a obra. Dois meses vai dar ali no dia 10 de junho e
quatro a seis meses até o final do ano. O que eles vão fazer Vereador Telmo, que o Senhor
viu aquele dia, eles vão reforçar para estar projetada para todo este peso todo que tem
passado lá. Vamos dar este prazo a mais e acreditar. Mas enquanto isto não acontece nós
temos que continuar a lutar por mais segurança para todos os munícipes que passam ali por
aquela ponte. A gente tem feito toda a semana, com todos os Senhores e as Senhoras
assinando, aqueles requerimentos que enviamos para a EGR, o DAER, a SEINFO e para a Casa
Civil. E ali pedimos, entre outras coisas, lombadas eletrônicas, pardais, acesso direto a
Estação Rodoviária de Taquara pela ERS 020, balança rodoviária, que a maioria dos Senhores
e Senhoras tem nos apoiado. Eu fico satisfeito porque no dia 14 de janeiro do ano passado,
quando o Vereador Nelson José Martins era o Presidente, entrei na Casa com um
requerimento pedindo uma balança rodoviária, que prova que estes caminhões que tem
passado lotado de toras de madeira estão detonando a estrada e acabou acontecendo o
mesmo com a ponte. Diante disto o DAER já se mostrou positivo a isto, tanto é que nas
reuniões do Município Paranhana, a gente ouvia inicialmente que primeiro teriam pontes de
pesagens rodoviárias lá na Rota do Sol e posteriormente seria Taquara. Agora já se diz que
primeiro vai ser Taquara e depois são aquelas lá. Eles sabem que é muito mais barato para
este órgão colocar uma balança rodoviária do que depois recuperar. A pista da Avenida
Sebastião Amoretti, como eu dizia há um ano atrás Vereador Telmo Vieira, você anda no
meio e vê que ela está detonada. E na época havia um ou outro que não queria, que achou
que iria prejudicar. A gente não quer prejudicar ninguém. A gente quer mais segurança para a
nossa cidade. E diante destes ofícios, Senhor Presidente, eu pediria ao Senhor, que tem sido
muito parceiro nosso, que se possa encaminhar já amanhã que esta semana é mais curta,
para que eu possa fazer estes protocolos amanhã à tarde em Porto Alegre. Eu vou protocolar
na EGR, como tenho feito já pela quarta vez, com muita parceria do Município de Taquara e
da nossa comunidade, que tem assinado hoje pela quarta vez. Também vou protocolar mais
uma vez no DAER e na SEINFRA. Já a Casa Civil eu vou tentar fazer uma coisa diferente. Na
quarta-feira, dia 16, estará o Governador do Estado aqui em Parobé inaugurando a passarela.
Ata nº 3.979, de 14 de abril de 2014.

Página 11 de 20

Vai ter aquela coisa de novela do Odorico Paraguaçu, não é Vereador Luiz Carlos Balbino de
Oliveira, o pessoal tocando música e vai ser a coisa mais linda do mundo. Mas o que eu quero
Senhor Presidente, que nós todos tenhamos estas camisetas amarelas que foram feitas para
aquele movimento lá do dia 22 de setembro do ano passado, que a gente vá lá com as nossas
faixas em Parobé. Vamos ver se o Governador nos recebe e neste caso eu quero dar este
ofício pessoalmente para ele e não na Casa Civil. Vamos tentar Senhor Presidente. Então eu
conto com todos os Senhores e as Senhoras para nos ajudar na quarta às 2 horas da tarde,
com toda a comunidade. Já encerrando, quero dizer que hoje com os Vereadores do PP e do
PTB, tivemos uma reunião com o Prefeito no Gabinete e foi muito esclarecedora a maneira
que ele nos recebeu, dos seus projetos. A gente tem muita fé, não é Vereador Luiz Carlos
Balbino de Oliveira, que este governo vai ser um governo diferente, que vai marcar a história.
Nós temos apenas que dar tempo a ele porque recém estamos em um ano e três meses e
temos mais tempo pela frente. Agradeço ao Senhor por estar representando aqui a minha
comunidade mais uma vez e que fiquem todos na paz de Jesus. Obrigado. O Presidente Arleu
Machado de Oliveira, dirigindo-se ao Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, falou que ficou
sabendo agora a pouco, que ontem à noite houve mais um assalto na ponte. Foi levada uma
moto e atiraram na pessoa. Isto quer dizer o seguinte: nós temos que cercar cada vez mais o
problema da segurança, parece que nós não estamos sendo ouvidos. Continua o problema
grave da segurança na ponte. A ponte até dezembro não vai se resolver nada, por
impossibilidade de engenharia, mas agora a segurança tem que ser dada na ponte. Continua
o filme de terror e é um problema muito sério. O Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch,
fazendo novamente o uso da palavra, agradeceu o Presidente pela sua consideração e a
maneira como age e por ter tocado no assunto mais uma vez e disse: Eu acho que na quartafeira nós temos que tirar aquela camiseta do armário, aquela amarela, colocar ela e perante
o Governador, ele ver o movimento. Nós temos que fazer barulho lá. Muita gente ficou
frustrada, Senhor Presidente, que nós não fechamos a ponte sobre o Rio dos Sinos, mas só
que não tinha o por quê de fechar se o DAER vem aqui dar uma posição. Agora ali se a gente
fizer sem baderna um movimento em que ele veja que nós somos organizados, porque na
última semana, para ter uma ideia, teve Vereador do PT aqui junto conosco tirando foto. Eu
sei que alguns Vereadores acham engraçado isto, mas eu prefiro continuar com este
trabalho. Obrigado Senhor Presidente. VEREADOR LAURI FILLMANN: Boa noite Presidente,
colegas Vereadores, a todos que nos assistem e hoje uma boa noite especial a Luciana e a
Vera, que mais uma vez estão organizando a Cavalgada das Prendas. Desejamos sucesso ao
evento, como tem sido sempre. Eu quero deixar também um agradecimento especial ao
Padre Eduardo e ao Padre Zé Roberto, que na abertura da Sessão deixaram uma bela
mensagem, fazendo referência a Semana Santa, que estamos vivendo a partir de hoje. Que
nós possamos aproveitar estes dias para uma reflexão da nossa vida e assim podermos
melhorar como seres humanos, como cristãos mas acima de tudo como irmãos. Que
possamos, enfim, viver na luz. Também quero externar aqui os meus votos de pesar e
sentimentos aos familiares do falecido Carlos Alberto Kellermann, o popular Beto, que
infelizmente, de uma forma tão prematura e trágica deixa o nosso convívio. Uma vida, um
trabalho tão bonito em nossa cidade como Vereador, como prestador de serviços junto a
Rádio Taquara, uma pessoa sempre alegre e jovial, realmente só podemos lamentar, mas
contra os desígnios de Deus, é claro que nós não podemos nos colocar. Deixo aqui, também,
através de um requerimento, votos de congratulações à Igreja Luterana São Paulo de
Taquara, pela belíssima festa de comemoração dos 51 anos realizada ontem. Ao Pastor
Márcio e aos demais membros da comunidade, deixo aqui os meus cumprimentos neste
momento tão bonito e especial. Para finalizar, eu deixo aqui um requerimento de forma
verbal, peço a Mesa que depois proceda ao encaminhamento, pedindo à Administração
Municipal, especialmente à Secretaria de Obras, que agilize as roçadas nas diversas estradas
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do interior. Todos podem vivenciar na semana passada por ocasião de um dia ou dois de
chuvas, a nossa situação ficou bastante complicada. Entendo que, se preciso for, que se
busque a contratação de serviços de trator com roçadeiras como já aconteceram anos atrás
em nosso Município e pediria aos colegas Vereadores que ajude a sensibilizar o Prefeito
neste sentido. Vereador Telmo Vieira sabe que realmente não está fácil. Neste momento foi
concedido um aparte para o Vereador Telmo Vieira que disse: Vereador Lauri Fillmann, para
contribuir, conversando com o Prefeito, até devido agora a Expocampo, tem alguns trabalhos
que vão, na verdade, dar uma segurada, mas isto é prioridade, até porque sabemos a
situação do interior. Neste momento o Vereador Adalberto Carlos Soares fez um aparte e
disse: Para complementar o Vereador Telmo Vieira, o Prefeito está com a ideia de comprar
mais uma roçadeira e colocar dois tratores a fazer este trabalho, em função do acúmulo, que
a gente sabe desta situação. Fazendo uso novamente da palavra, o Vereador Lauri Fillmann
disse: Não vejo outra saída, mas quem sabe, compre e se encaminhe. Já aconteceu na
Administração passada, de contratar o serviço de um trator e isto com certeza seria bem
mais prático e rápido. Mas um apenas realmente não vence o nosso interior, já é fato
comprovado. Então que se possa fazer isto porque realmente as nossas estradas já
propiciaram acidentes quase fatais ou fatais, uma das situações que atualmente no Município
eu vejo com a maior gravidade. Aproveito aqui para renovar e reforçar os meus votos que
tenhamos uma Sexta-Feira Santa, aliás, toda a Semana Santa, que culmina com a Festa da
Páscoa e da Ressurreição iluminada, que a gente possa melhorar como ser humano. Obrigado
e boa noite. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, Membros
da Mesa, Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores, as pessoas aqui presentes, o
Secretário Beto Timóteo que se faz presente nesta Casa com bastante frequência, hoje as
suas filhas e a sua esposa que está sempre companheira e guerreira, acompanhando o
Secretário desde quando Vereador nesta Casa. Também a esposa do nosso Vereador
Adalberto Carlos Soares, que se faz presente sempre nesta Casa e aos demais aqui presentes,
Senhor Osmar, Doutor Vinícius, meus cumprimentos a todos os demais. Eu gostaria de fazer
um agradecimento ao Afonso, da Secretaria de Obras, por pedido feito no Protocolo, que
refez e recolocou todas as lâmpadas queimadas do Bairro Medianeira. Agradeço ao Senhor
Afonso e a toda a sua equipe por este trabalho. Estive reunido com o Secretário de Obras,
Senhor Ferreira, e combinamos que, logo após a Expocampo, será feito um patrolamento,
iniciando-se pela Rua Francisco Alves no Bairro Ideal até a Rua São Francisco de Paula, no
Loteamento Maciel. Será feito um trabalho de patrolamento e ensaibramento. Como já tem
sido feito na Rua Santo Antônio, iniciou-se pela coleta dos galhos ali depositados e em outras
ruas. Obrigado ao Senhor Secretário Ferreira por este trabalho. Gostaria de fazer um
agradecimento todo especial ao Secretário de Segurança e Trânsito, Senhor Paulo Möller, por
ter atendido o requerimento feito no ano de 2013 por este Vereador, para que se
implantasse na Rua 17 de Junho, ao lado do Posto de Saúde 24 Horas, a mão dupla. Também
isto já foi feito e os motoristas já estão se adaptando e tão logo seja feito a pintura dos
cordões e as placas de impedimento para o estacionamento em alguns locais, para facilitar à
saída de ambulâncias, dos táxis e dos ônibus que vão levar pessoas da saúde para Porto
Alegre. Será feito também uma fiscalização bastante assídua por parte da Brigada Militar
para aqueles que não respeitarem aquela fiscalização. E nos próximos dias, já que foi liberado
pela bióloga da Secretaria do Meio Ambiente, para o corte dos três coqueiros que já estão
quase caindo, para que ali sejam fixados os três táxis. Eles serão retirados da rua e ficarão no
local onde existe aquele canteiro. Este requerimento feito por este Vereador foi para atender
ao pedido, principalmente dos motoristas e pelo pessoal que ali transita. Eu acredito que caiu
na graça e no agrado de todas as pessoas que por ali passam, alguns criticam dizendo que,
agora com a mão dupla, é muito estreita, mas a Rua 17 de Junho, toda ela é aquela largura e
toda ela é mão dupla e somente naquele trecho é que realmente havia o impedimento, pois
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a Unidade Móvel muitas vezes atrasou a sua saída porque um carro estacionava em local
proibido e ela não conseguia fazer uma ré com segurança para sair da garagem e, ao
contrário, quando voltava não poderia entrar, que fazia com que ficasse circulando até que o
dono aparecesse. Constatou-se mais uma vez também a vinda de pessoas de outros
Municípios, principalmente à noite, para consulta no nosso Posto de Saúde 24 Horas,
alegando-se que não tem cartão, até porque eles têm direito na consulta, que o médico
encaminha um pedido de exames ou prescreve uma receita para medicamentos e se dirige à
Farmácia. Eu tenho ficado com bastante frequência lá e vocês tem que ver o que acontece. A
desculpa são as mais esfarrapadas, porque não tem documentos, porque não tem o cartão
do SUS. Enfim, para que se consiga ali o nosso medicamento, medicamento dos taquarenses.
Por isto volto a insistir e com o apoio desta Casa, que o Senhor Secretário de Saúde, Doutor
Carlos Pimentel, agilize no recadastramento dos cartões SUS no Município de Taquara.
Muitos taquarenses não vão gostar porque será realmente um inconveniente, mas essencial
para o próprio bem dos taquarenses. Existem talões de luz, por exemplo, vou dar o meu
nome: Luiz Carlos Balbino de Oliveira. E no meu nome tem várias pessoas que fizeram o
cartão do SUS em Taquara, no mesmo endereço e são deste Município. Até porque estava
sendo muito facilitado. Agora com um pedido do Secretário tem sido tomada mais atenção,
mas não é o suficiente. Na semana passada, chamei o guarda e pedi que ele somente
visualizasse uma van de Igrejinha com oito pessoas, que estacionou ao lado. Todas vieram
consultar e foram consultadas e depois para a Farmácia, inclusive com encaminhamento para
exames, que foi negado, mas tentaram. E eles têm tentado ainda. Isto ganha um prejuízo do
povo taquarense e peço que quando seja feito este cadastramento, que o nosso povo, os
taquarenses tenham um pouco de paciência e compreensão porque é para o nosso bem. Têm
faltado as consultas e nos Laboratórios os exames até o dia 10 porque vai a maior parte para
os outros Municípios. Obrigado Senhor Presidente. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL:
Quero saudar o Senhor Presidente, demais colegas Vereadores, comunidade que se faz
presente hoje na Casa, em especial o Doutor Vinícius Carniel e a comunidade que nos ouve
pela Rádio Taquara. Quero inicialmente parabenizar o pessoal do PSC Mulher que fez um
belo evento no último sábado à tarde com cerca de 100 mulheres onde foi dado posse para a
nova Executiva do PSC Mulher de Taquara, com 60 filiações de mulheres. Deixo os parabéns
para o PSC Mulher de Taquara. Eu iria fazer hoje, mas como foram invertidos os trabalhos,
farei na semana que vem uma solicitação pedindo que a Secretaria de Obras providencie um
bueiro na Rua Ruth Lindenmeyer, no Bairro Mundo Novo. Fui procurado pela moradora Nica,
onde a água quando chove causa um grande transtorno para aqueles moradores. Senhor
Presidente, queria na noite de hoje trazer a lembrança de todos os colegas Vereadores
quando na primeira semana de mandato participamos de uma reunião no Gabinete do
Prefeito Tito, todos os 15 Vereadores, onde o Prefeito chamou todos os seus Secretários já
nomeados naquele momento e os apresentou. E ele disse a nós que o Vereador teria acesso
livre, que o Vereador teria prioridade, que ele atenderia todo o mundo e isto não está
acontecendo. Isto é uma baita de uma inverdade. O Prefeito Tito mentiu para nós. Isto não
está acontecendo. Ele atende quem ele quer. Senhor Presidente, eu já enviei cerca de 15
pedidos de informação e não fui atendido. Eu já cobrei uma providência desta Casa que
também ainda não obtive resposta, se isto foi encaminhado, se foi cobrado ou não. Na falta
destas respostas, na última sexta-feira, protocolei junto ao Ministério Público, cópias dos
pedidos de informação, pedindo que a Promotora tome providências, porque é um direito, é
um dever de o Vereador fiscalizar o Executivo e o Prefeito não está fazendo isto. É uma falta
de respeito com esta Casa, é uma falta de respeito com os Vereadores, uma falta de respeito
com o povo da cidade de Taquara e isto não pode continuar. Mas a gente está trabalhando.
Estive na última semana, e já agradeço os colegas Vereadores que aprovaram nesta Casa dois
requerimentos meus, onde protocolei nos Ministérios da Saúde, pedindo uma Unidade
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Móvel para o interior. Hoje nós temos uma e seria necessário duas. Protocolei também o
pedido no Ministério da Agricultura solicitando duas roçadeiras articuladas. A pouco foi
falado da importância de roçar e a gente sabe e conhece o interior, que o mato está tomando
conta da cidade. Também um trator, dois caminhões caçamba e uma retroescavadeira. Agora
estou enviando também indicação ao Executivo Municipal para que ele inclua estes pedidos
no SICOM, que é o Sistema de Convênios da União, onde facilita os Municípios a encaminhar
os seus projetos e ter estes retornos. Então eu espero Senhor Presidente, que o Prefeito faça
isto, que ele pegue estes requerimentos que já estão protocolados no Ministério e realmente
inclua no SICOM. Não apenas porque o Vereador Moisés é de oposição que ele vai deixar de
lado e prejudicar a comunidade que tanto precisa. Espero que o Prefeito Tito tenha esta
sensibilidade e esta humildade. Obrigado Senhor Presidente. Neste momento o Presidente
Arleu Machado de Oliveira fez o uso da palavra, para esclarecer ao Vereador Moisés Cândido
Rangel: Os pedidos de requerimentos e informações são remetidos ao Executivo pela
Câmara. Nós reiteramos o pedido. A Câmara faz o trabalho que tem que fazer exatamente de
cobrança. Cada Vereador se quiser entrar não tem problema. A Câmara faz o trabalho se
entrar qualquer problema tem que ser contra o Executivo e não contra o Legislativo. A
Câmara está fazendo o papel que é cobrar pessoalmente do Executivo. Neste momento o
Vereador Moisés Cândido Rangel fez um aparte dizendo que é orientação do jurídico de que
a Câmara pode entrar (junto ao Ministério Público). Retomando a palavra, o Presidente Arleu
Machado de Oliveira disse que por enquanto não tem que entrar pois cobrou pessoalmente
do Prefeito os pedidos. É o Presidente da Câmara que vai decidir se vai entrar ou não na
Justiça contra o Prefeito. Enquanto isto o Senhor (referindo-se ao Vereador Moisés Cândido
Rangel) tem todo o direito de fazer quantas ações contra a Prefeitura por causa disto, que é
um direito constitucional, da Lei de Responsabilidade junto ao Executivo. A Câmara faz o
trabalho do pedido, mas nós somos Legislativo e não do Executivo. Nós não prestamos as
informações, nós pedimos as informações. Agora o Vereador tem todo o direito de fazer os
mandados de segurança que quiser. Se o Presidente da Câmara quiser fazer os mandados de
segurança faz, mas não obrigatoriamente, não tem a obrigação de fazer isto. Faz se quiser.
Estamos aqui o dia inteiro a sua disposição para conversarmos sobre o assunto. VEREADOR
NELSON JOSÉ MARTINS: Gostaria de saudar o Presidente, os colegas Vereadores e das
pessoas que se encontram presente no Plenário. Nesta semana tivemos mais uma perda de
um ex-Vereador. Fui Vereador com ele de 1989 a1992. O Vereador Beto Kellermann foi
atuante e, além disto, era a pessoa que controlava as antenas de Taquara, que fazia os
consertos. Queremos passar a família dele os votos de pesar pela perda de uma pessoa que
trabalhou por este Município. Senhor Presidente nós entendemos que o Município não pode
fazer os trabalhos que são solicitados na hora. Alguns trabalhos já fazem aniversários e não
são coisas muito difíceis. As vezes coisas que o Município não consegue fazer mesmo falta
dinheiro, as vezes é uma coisa muito grande, mas alguns trabalhos que temos pedido, como a
Rua Rio Grande, que todo o dia eu passo por aqueles buracos. Você tem que comprar os
pneus e vem o lucro para o Município. Então que eles façam o trabalho. Não adianta mais
botar pedra irregular e sim um pouco de asfalto. Na ponte de Olhos D´água, o Vereador Luiz
Carlos Balbino de Oliveira conhece bem, eu não entendo. Eles estiveram lá trabalhando. Tem
uma ponta de ferro parafusado em "L" que quebrou. Os carros passam e o pneu é rasgado de
fora a fora. Já fiz o pedido de conserto um monte de vezes. Então as coisas grandes de fazer
são um pouco complicadas, mas as coisas pequenas tem que ser feito. Também quem
atravessa da Rua Picada Gravatá para a estrada ERS 239, a Rua A, faz um ano praticamente
que saiu uma grande parte do calçamento. Também não é uma coisa muito difícil de fazer. Já
fiz o pedido na Secretaria para cobrar eles fazer e ainda não foi feito. Como também o
pessoal do Morro da Formiga que conversaram com o Prefeito Tito e não sabem mais o que
fazer com relação ao roçamento de um terreno que é de propriedade dos Biason. Eu acho
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que a Prefeitura vai ter que roçar e depois cobrar no imposto para que o vizinho não tenha
problema. Com relação a buscar na justiça os pedidos de informação tem que ser somente
em último caso. Mas em 2001 eu busquei na Justiça e fiz o Prefeito ir lá responder os pedidos
de informação de até dois anos. Tem que esgotar todos os meios mas a Mesa deve buscar na
Justiça quando não é atendido. Está fazendo o certo que é reiterar o pedido, pedir para o
Prefeito mandar. Mas quando eu vi que eles disseram que não iriam mandar tem que seguir
outro caminho. Eu acho que o Presidente Arleu Machado de Oliveira tem razão em reiterar
todos os pedidos para evitar ter que entrar na Justiça, mas a Mesa tem a obrigação de entrar
na Justiça quando não é atendida desde que não seja por qualquer coisa. O Presidente Arleu
Machado de Oliveira esclareceu que fez a reiteração de todos os pedidos oficialmente para o
Prefeito e posteriormente conversou pessoalmente com ele que disse que está estudando
para responder. Esta matéria dos pedidos de informação está prevista na Constituição
Brasileira e na Lei de Responsabilidade. O direito de receber a resposta dos requerimentos
não é somente dos Vereadores, mas de toda a comunidade. Todos os munícipes tem o
direito a resposta de requerimentos e ofícios. Mas realmente se chegar a um ponto que se vê
não está vindo a Casa por prevenção, por alguma coisa que está acontecendo contra a
Câmara de Vereadores, a Câmara pode buscar na Justiça. Agora isto não quer dizer que o
próprio Vereador ou alguém da comunidade não possa entrar junto ao Ministério Público ou
a própria Justiça para buscar os seus direitos. O Vereador Nelson José Martins fez um aparte
e disse que a Administração não montou um esquema para responder as indicações e
requerimentos dos Vereadores e que não está preparada para isto. Fazendo uso da palavra, o
Vereador Moisés Cândido Rangel salientou que possui cerca de 15 pedidos de informação e
nunca fui respondido em um ano e três meses. De que o Vereador Adalberto dos Santos
Lemos também nunca teve um pedido de informação respondido. O Vereador Régis Bento de
Souza me dizia que não tem. A Vereadora Sandra Beatriz Schaeffer e o Vereador Valdecir
Vargas de Almeida eu sei que não tem resposta aos seus pedidos de informação. Não está
sendo respeitado. Eu não sabia que o Presidente já havia reiterado o pedido, mas é um ano e
três meses sem ter uma informação. Estamos chegando a um limite. A Vereadora Sandra
Beatriz Schaeffer fez um aparte acrescentando que não é eu não fui respondida, mas a
comunidade não foi respondida. Por que quando eu apresento uma indicação ou
requerimento ou quero algum esclarecimento é porque as pessoas me procuram e eu
também como cidadã, antes de estar como Vereadora também preciso saber. Parece um
descaso com a função do legislador e eu acho que não deveria ser desta forma, nós não
podemos separar as coisas, todos nós estamos em função do desenvolvimento de uma
comunidade e tudo aquilo que pedimos ou queremos é para a comunidade. Deveriam ser
olhados com outro olhar estes nossos pedidos aqui. Eu gostaria que fosse assim. Por
enquanto não está sendo, mas quem sabe ainda tem tempo para isto. O Presidente Arleu
Machado de Oliveira retomou a palavra e disse que está a três meses aqui e acho que para
frente tem muito tempo. Vou tentar mais uma vez conversar com o Prefeito, de repente, vai
ser passado esta fala para ele. Acho que vai atender em seguida. Ele me disse que estavam
atendendo os requerimentos solicitados, aqueles de acordo com a lei. Faz uns vinte dias atrás
que eu conversei com ele e vamos conversar de novo. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA:
Senhor Presidente, colegas Vereadores e a comunidade que nos escuta e nos prestigia na
noite de hoje. No último sábado, dia 12 de abril, nós tínhamos encaminhado um
chamamento de utilidade pública no Bairro Santa Maria com relação ao ato de solidariedade
a situação crítica e calamitosa que a Prefeitura do Município de Taquara faz. Estaríamos ali
tampando um buraco, uma cratera, isto é, um enorme buraco, localizado na Rua Professora
Noeli Klein, com o entroncamento com a ERS 115. Este problema estava causando um
desconforto, um perigo, um prejuízo aos moradores do bairro. Desta forma, com esta ação a
comunidade entendeu e nos convidou que estaríamos ajudando o Poder Executivo, pois
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cobrar é fácil, difícil é fazer, então cobraremos e ajudaremos a fazer. Fica a dica. Em nota de
agradecimento, a Prefeitura na sexta-feira, antes do meio-dia, foi até o local, fez o
fechamento do buraco e a comunidade assim começa certamente, ao longo desta gestão, a
reatar os laços de confiança na administração. De outro lado eu tive alguns
encaminhamentos e aqui destaco o bom desempenho e trabalho que vem sendo feito na
questão do Posto de Saúde 24 Horas e no Hospital, mas deixo aqui a minha insatisfação pelo
descumprimento do Governo do Estado em algumas especialidades na área de saúde do
Município. Vou aqui destacar elas e deixar bem claro: o Setor de Otorrino, que nós temos
somente para o mês de junho. Eu estive na Secretaria e me explicaram que esta é uma
obrigação, um recurso, um custo que é feito pelo Governo do Estado. A Eletroneuromiografia
também nós temos só um exame desta natureza por mês que também é custeado pelo
Governo do Estado. Mostraram-me que tinham mais de 50 exames aguardando. A
Traumatologia Cirúrgica, que é cirurgia de joelho, tornozelo ou mão, também custeado pelo
Governo do Estado e temos somente uma por mês. Então o pessoal que está esperando este
tipo de exame está difícil. Certamente o Governo do Estado vai dar para a outra eleição.
Sabemos das grandes obras que o PT vem fazendo, mas realmente as pessoas não estão
sendo atendidas naquilo que a gente vem cobrando, o que precisa dentro da sua casa: o
exame, a consulta, a cirurgia. Infelizmente o Governo do Estado vem deixando e a Prefeitura
vem se alinhando a estas situações e certamente destacam a forma antiga de trabalhar e
prestar os serviços à comunidade que fazer grandes obras e aquilo que o povo realmente
precisa, as reais necessidades da comunidade não estão sendo atendidas. Mas para não
deixar elencado que não temos conhecimento das contas públicas, no site da Transparência
da Prefeitura destacamos que no ano passado, de 01 de janeiro a 30 de abril de 2013, foi
arrecadado de IPTU em nosso Município, R$ 1.713.000,00; de ISSQN R$ 1.290.000,00; de ITBI
R$ 697.000,00; de ICMS R$ 4.484.000,00 e de IPVA R$ 1.994.000,00. Para finalizar o meu
pronunciamento na noite de hoje, vou deixar aqui um pensamento e uma posição que tenho,
tanto quanto as outras posições que me levaram a hoje ter a posição de independência
perante o PMDB e a Administração Municipal. Meritocracia no serviço público. Existe uma
maneira de tornar as instituições públicas eficientes e confiáveis, com reflexo significativo
inclusive na política do país. Trata-se da profissionalização do serviço público, com quadros
que permaneçam a frente de todas as áreas, independente de eleições, nos níveis municipal,
estadual e federal, tanto no Executivo como no Legislativo e até no Judiciário. Cargos a serem
ocupados por pessoas capacitadas para os setores após rigorosos processos de seleção e
diminuindo, no mínimo, esta denominada cargos de confiança. Não é preciso dizer como a
indicação política no serviço pode ser nociva para a nossa sociedade quando um cargo
importante é ocupado por uma pessoa sem qualificação indicada. O resultado é um mau
funcionamento da máquina pública. Este processo também tende a estimular a má política,
com os cargos usados como moeda de troca para garantir a tal de governabilidade. Outro
lado sombrio é que as indicações políticas também podem abrir um canal para a prática de
corrupção, não exclusiva a este caso, mas em algo já comprovado em históricos antigos e
recentes. O fim desta distorção passa necessariamente pela meritocracia. Para finalizar,
desse a função a quem possa exercê-la com isenção e competência. Obrigado e boa semana.
VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: Senhor Presidente, gostaria de saudar a sua pessoa e
também aos demais integrantes da Mesa, colegas Vereadores e Vereadoras, também os
servidores que estão a trabalho aqui esta noite e os representantes da imprensa que sempre
acompanham os trabalhos da Câmara. Também saudar a comunidade que nos escuta nas
suas casas e hoje especialmente este número bem significante que temos de pessoas que nos
acompanham aqui em nossos trabalhos, começando pelo Senhor Osmar Gonzaga, Presidente
do PP que está sempre aqui prestigiando o trabalho da bancada progressista. Também nesta
noite o Senhor Beto Timóteo e sua família, o Diretor Antonello, Everton que concorreu,
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Doutor Vinícius e as demais pessoas que se fazem presentes. Não faço o costume nem farei
nomear nome por nome, mas como estas pessoas sempre estão aqui, eu me senti no dever
de valorizar a presença de cada um dos Senhores nesta noite, porque quando eu não estava
Vereador, sempre que eu podia estava aqui e acho que é um dever da comunidade quando
puder estar aqui para acompanhar de perto os nossos trabalhos. Mas sei que milhares de
pessoas nos acompanham em casa. Senhor Presidente, também fiz parte hoje à tarde da
reunião com o Senhor Prefeito e saio otimista dali que logo os trabalhos de asfaltamento vão
iniciar em ritmo bem interessante, calçamentos não serão mais feitos com pedras irregulares,
mas com bloquetes. Hoje à noite estarei no Distrito de Pega Fogo empossando o Secretário
Distrital e junto com a posse também entregando algumas máquinas para que seja feito um
trabalho que aquele pessoal tanto cobra. Também nos prometeu que nos próximos dias
estará aparelhando melhor a Secretaria de Obras e fazendo algumas mudanças que forem
necessárias para dar a resposta que a comunidade precisa. Eu acredito que acontecendo isto
vai surgir um efeito no qual todos cobraram nesta Casa porque eu vejo que a Administração
nos demais setores está nem um ritmo bem acelerado e bem equilibrado. Houve grandes
melhorias na área da saúde que não podemos negar; também na educação e na Secretaria de
Desenvolvimento, o qual o Senhor Beto Timóteo, não sendo concursado, sendo um cargo de
CC, um cargo nomeado, um Secretário que está fazendo um ótimo trabalho. Então discordo
um pouquinho do Vereador e colega que me antecedeu, acho que não é por ser concursado,
ser nomeado, que vai trazer uma diferença, mas também concordo que ele fez separação
desta conversa, não são todos os casos. Então Senhor Presidente, hoje eu faria uma fala
especialmente voltado na área da saúde, no qual farei no próximo pronunciamento. Hoje me
procurou o Senhor Clóvis, líder da comunidade do Loteamento Olaria, que está preocupado
com o dique. Hoje foi feito aqui a leitura de uma indicação que fiz de uma cobrança para que
esclareça a que caminho está o dique no Bairro Empresa. Também ele pediu que fosse feito
uma vistoria nas lâmpadas e eu agradeço aqui ao nosso servidor Senhor Afonso, que tem nos
atendido muito bem, com muito esforço, para prestar um trabalho digno para a nossa
comunidade. Continuo sendo otimista, sou um progressista, não me entrego para as coisas
tão difíceis que vem acontecendo. Acredito que nos próximos dias vamos estar aí tendo uma
resposta melhor para a nossa comunidade. Sabemos das dificuldades, da maneira que todos
estão trabalhando para dar uma resposta, mas muitas vezes não tem os aparelhos
competentes e que precisa para que se faça um bom trabalho. Obrigado Senhor Presidente.
Quero desejar uma ótima semana para todos. Agora se aproxima como disse os demais
Vereadores, o Vereador Lauri Fillmann fez muito bem a menção a Semana Santa, que hoje se
inicia. Que Jesus possa estar no coração de cada um de nós, iluminando a cada um. O meu
muito obrigado e boa noite. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Senhores e
Senhoras Vereadores, saudação a todos que estão no Plenário na Sessão da Câmara. Estou
muito feliz por ver algumas coisas muito boas acontecendo no Município. Quero citar estas
coisas boas já que se fala em tanta coisa ruim. Estive hoje visitando o CRAS, a Secretaria da
Assistência Social, do meu amigo Secretário Beto Timóteo e estou muito feliz por ver no CRAS
e na sede dos funcionários do Município, as crianças em tão pouco tempo aprendendo a
tocar violão e flauta, para mostrar que tudo é possível se fazer neste mundo desde que haja
boa vontade para se fazer isto e é o que está acontecendo. A Secretaria da Assistência Social,
junto ao CRAS, o CREAS, estas modalidades da Secretaria funcionando muito bem, os
servidores trabalhando muito bem, aquelas crianças felizes lá hoje recebendo os seus
ovinhos de Páscoa. Que maravilha ver este trabalho feito no Município quando se fala tão
mal as vezes porque tem uma buraco aqui ou ali e não se vê as coisas boas. Pessoas que
falam mal deveriam elogiar de vez em quando. Eu estive também hoje na Secretaria de Saúde
vendo o atendimento. Pode faltar alguma coisa ou outra, mas as pessoas todas sendo
atendidas. Também muito bem atendidas no Posto de Saúde 24 Horas. Vamos ser mais
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otimistas e acreditar mais no Município, que tem condições de fazer muita coisa boa.
Evidentemente que a crítica construtiva deve haver, sempre vai haver, deve haver e eu
também a faço. Agora simplesmente criticar por criticar e não mostrar as soluções entendo
que não é assim que deve funcionar. Por isto, acho que o Governo Municipal está no
caminho certo. Está havendo o desenvolvimento do Município. As pessoas estão vendo o que
está acontecendo. São um ano e pouco de Governo e deve melhorar muito. Temos
problemas nas estradas e ruas, mas me parece que é um pouco também para ser resolvido. A
saúde e a educação estão funcionando. A segurança também está se vendo que não é um
problema do Município e sim da segurança do Brasil que está mal. Também quero aproveitar
para dizer que mais uma vez sobre a ponte. A preocupação aumenta a cada dia porque todos
nós temos que passar por aquela ponte, todos os dias. Agora mais uma pessoa assaltada com
uma moto, onde atiraram no motoqueiro e levaram a moto. Eu não sei como, talvez por
Deus, que ninguém morreu ainda. Será que vai ter que morrer alguém ali para que se
coloque segurança naquela ponte? Eu quero deixar aqui uma solução para a segurança da
ponte. Parece simplista e vou relatar o que eu disse em uma outra reunião da segurança.
Quando estive no Exército, servi no 19º RI, numa época muito braba do Estado e do país. Eu
soldado ficava numa linha de tiro embaixo nos trilhos dos trens em São Leopoldo, durante as
duas horas da madrugada, dentro de uma guarita, cuidando para que não entrasse ninguém
no quartel. Eu sozinho com um mosquetão. O Vereador Nelson José Martins está aqui e sabe
como funcionava dentro do quartel. Então eu pergunto, será que hoje não dá para pensar em
colocar uma guarita com um guarda ali na ponte, com os agentes de segurança fazendo um
rodízio de duas em duas horas, onde se coloca uma cabine que seja pressurizada e a prova de
balas, para ver quem é que vai atacar? Será que a saída não seria esta? Então eu quero deixar
aqui bem claro que nós Vereadores estamos atento a esta condição da ponte. Não vamos
aceitar a falta de segurança. Não adianta ficar a Polícia Rodoviária Estadual na moita, na
surpresa, vendo se passa alguém no sinal vermelho, um pobre coitado, desesperado para
escapar para o outro lado. A Polícia Rodoviária Estadual na campana para multar e arrancar
R$ 500,00 para passar para o Estado. Isto é uma vergonha. Eu não admito que se multe
alguém naquela ponte do Rio dos Sinos quando as pessoas passaram ali por causa do medo.
Isto não tem cabimento e sei que está acontecendo com as pessoas. O próprio Vereador
Nelson José Martins já falou sobre isto. Não vem com esta desculpa de atacar para ver se o
peso é demais dos carros que passam por ali. Vão pegar estes carros em outro lugar da
estrada, na descida da serra. A Polícia Rodoviária que vá para lá ver se está acima da
capacidade de passar na ponte e não perto para dar a desculpa de multar as pessoas. Isto
não pode acontecer. Concordo com o Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch. Vamos estar com
o Governador quando ele estiver aqui, muito calmo e tranquilo, com as camisetas com os
dizeres, fazendo o que nós temos que fazer para ajudar que as pessoas tenham mais
tranquilidade para poder transitar por aqui. Não bastam as mortes que nós temos ali.
Tivemos a morte esta semana do grande Vereador e amigo Beto Kellermann, que
infelizmente a outra coisa que temos, a insegurança da nossa Avenida Sebastião Amoretti,
porque os carros e aqui falo dos motoristas também, estão em alta velocidade, quando
poderiam se andar em uma velocidade mais compatível, talvez evitaria alguns acidentes
sérios que estão acontecendo. Por isto que sou a favor dos quebra molas. Parece que não há
outra coisa a se fazer hoje a não ser montar quebra molas nos locais em que o trânsito é
muito ágil e rápido. Nos motores 2.0 de hoje a velocidade é incrível. Por isto vamos nos unir e
pensar na segurança que é muito mais importante que tapar buraco. Não que não seja
importante tapar buraco, mas na frente está a segurança e a saúde das pessoas. Muito
obrigado, tenham todos uma boa semana e fiquem com Deus. Após a Palavra em Expediente
manifestaram-se em Questão de Ordem os seguintes Vereadores no que segue: O Vereador
Eduardo Kohlrausch convidou os demais colegas para se reunirem amanhã, dia 15/04, às 10h,
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nesta Casa, para tratarem da forma como será feita a organização das pessoas que irão estar
presente durante a visita do Governador do Estado, na cidade de Parobé, na próxima quartafeira, dia 16/04. A Vereadora Sirlei Silveira sugeriu transferir a Sessão Ordinária do próximo
dia 05 de maio, conforme já havia conversado com o Presidente, tendo em vista a realização
da Assembleia Regional da Participação Cidadã – Consulta Popular, que será neste mesmo
dia, na FACCAT, para votação das demandas de nosso Município. A Assembleia ocorrerá
durante toda a tarde e é fundamental a presença dos Vereadores, por serem Delegados
natos. Nesse sentido o Presidente de imediato deferiu a sugestão e transferiu a Sessão
Ordinária do dia 05/05, para o dia 06/5, terça-feira, às 18h. Também os Vereadores Telmo,
Nelson, Balbino, Eduardo e Arleu manifestaram-se a respeito da segurança necessária junto a
Ponte do Rio dos Sinos, na ERS 020. A seguir a Diretora Legislativa procedeu na leitura dos
seguintes Comunicados: 1º - No próximo dia 16 de abril, ocorrerão as reuniões solicitadas
pelo Vereador Adalberto Lemos que são: às 14h, com os “catadores lixos”, sobre as multas
que os mesmos estão recebendo, onde foram convidados o Prefeito, o Secretário do Meio
Ambiente e a Drª Ximena, e, às 16h, sobre as “casas do Habitar Brasil”, onde foram
convidados o Prefeito e os Secretários de Assistência Social e do Planejamento. 2º - A Sessão
Ordinária do dia 22 de abril do corrente ano será transferida para o dia 23 de abril, na Sede
do C.T.G O Fogão Gaúcho, tendo em vista os Festejos da XXX EXPOCAMPO. A mesma será
realizada a partir das 18h, lembrando que esta previsão consta no Requerimento Nº 046,
aprovado por unanimidade nesta Casa, que trata das Sessões de Interiorização. 3º - Também
no dia 23 de abril, às 14h, será realizada nesta Casa a 3ª reunião de 2014, com as Câmaras de
Vereadores do Vale do Paranhana, solicitada pelo Vereador Eduardo Kohlrausch. 4º - Dia 24
de abril, às 19h, no Ginásio de Esportes do CIMOL ocorrerá a Assembleia Municipal para a
escolha dos Delegados da Consulta Popular. 5º - Dia 29 de abril, às 19h, será realizada no
Plenário desta Casa, a reunião do COMITESINOS que irá tratar da última etapa para definir o
Plano de Ação na Bacia para a conservação do Rio dos Sinos. Neste Plano será discutida a
contrariedade da construção de barragem em nossa região e apresentação de sugestão para
este problema. Nada mais havendo a tratar, às 20h40min, o Presidente agradeceu a presença
de todos e declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, Convocando uma Sessão
Extraordinária Autoconvocada, para logo após, para apreciação dos Projetos de Resolução nº
003 e 004, lidos anteriormente nesta Sessão. 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, 14 de abril de 2014................................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt.

Ata nº 3.979, de 14 de abril de 2014.

Página 20 de 20

