ATA Nº 3.981
Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2014, às 18h, na Sede Campestre do C.T.G O Fogão
Gaúcho de Taquara/RS, realizou-se a 12ª Sessão Ordinária do Legislativo Taquarense, 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 da Câmara de Vereadores de Taquara, Vereador
Arleu Machado de Oliveira a Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a
presente Sessão, desejando boas vindas a todos os presentes informando que esta é a 2ª
Sessão Ordinária de Interiorização, a qual foi aprovada através do Requerimento Nº 046,
datado de 17 de março do corrente ano, de autoria do Vereador Arleu Machado com apoio
de todos os Vereadores, tendo sido escolhido este mês para Homenagear nossa cidade pela
passagem dos seus 128 anos de fundação durante os festejos da XXX EXPOCAMPO. As
Sessões de Interiorizações ocorrerão mensalmente com os seguintes itinerários: Março –
Padilha; Abril – EXPOCAMPO; Maio – Fazenda Fialho; Junho - Bairro Empresa; Julho – Bairro
Santa Teresinha; Agosto – Bairro Mundo Novo; Setembro – Acampamento Farroupilha e
Entrepelado; Outubro – Pega Fogo. A partir desse momento o Presidente Arleu deu início aos
trabalhos da noite saudando todas as pessoas presentes momento em que convidou o Pastor
Enilton Vasconcelos Bittencourt da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Taquara, para
deixar uma mensagem e oração de abertura dos trabalhos desta noite. Logo após o
Presidente convidou o Prefeito Municipal, senhor Tito Lívio Jaeger Filho para fazer parte da
Mesa Oficial, onde o mesmo fez um breve discurso contemplando a Sessão desta noite e
falando a respeito da programação da EXPOCAMPO deste ano. Na sequência o Presidente
deu continuidade aos trabalhos da noite solicitando 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. Ofício do Senhor Prefeito:
Nº 246/2014, solicita a retirada de Pauta do Projeto de Lei Nº 086/2014 (Executivo Nº 067)
que: Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para Anelise Pereira dos
Santos, a fim de participar do Concurso Estadual – Soberana das Piscinas. PUBLICIDADE DOS
PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº 082/2014 de autoria do VEREADOR GUIDO MARIO
PRASS FILHO - Autoriza o Poder executivo a instituir a FESTA DA MELANCIA DE TAQUARA, e
dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 083, de 14 de abril de 2014 (Executivo Nº 063)
Revoga a Lei Municipal nº 5.325, de 09 de outubro de 2013, que autoriza o Poder Executivo a
adquirir área de terra (Imóvel) para ampliação da EMEF Getúlio Vargas. PROJETO DE LEI Nº
084, de 14 de abril de 2014 (Executivo Nº 065) Cria a Agência Taquarense de Empregos - ATE
e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 085, de 14 de abril de 2014 (Executivo Nº 066)
Prorroga o prazo de contratação temporária prevista na Lei Municipal nº 4.110, de 28 de
novembro de 2008, alterada pelas Leis Municipais nº 4.138 de 2008, 4.160 de 2009, 4.176 de
2009, 4.201 de 2009, 4.238 de 2009, 4.283 de 2009, 4.389 de 2009, 4.470 de 2010, 4.636 de
2010, 4.778 de 2011, 4.877 de 2011, 4.998, de 21 de 2012, 5.009, de 2012, 5.110, de 16 de
outubro de 2012, 5.164, de 19 de fevereiro de 2013 e 5.200, de 19 de abril de 2013, e, dá
outras providências. PROJETO DE LEI Nº 086, de 14 de abril de 2014 (Executivo Nº 067)
Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para a Anelise Pereira dos Santos,
a fim de participar do Concurso Estadual Soberana das Piscinas. O referido Projeto foi
retirado pelo Executivo através do Ofício nº 246/2014. REQUERIMENTOS: Nº 102/2014
VEREADOR MOISÉS RANGEL: Ao cumprimenta-lo cordialmente informo que em conversa com
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o Senhor Altemir Cezar – Gerente do Centro de Distribuição Familiar de Taquara das Agências
dos Correios faz-se necessária a busca pelo pedido de informação à Gerência de Operações
da Diretoria dos Correios do Rio Grande do Sul, no que segue de quando será realizada a
atualização e/ou implantação da área de entrega na Rua Carlos Nunes, Bairro Santa Rosa.
Tendo em vista que muitos moradores não estão recebendo suas correspondências e
sofrendo com atrasos nos pagamentos de boletos importantes, inclusive pagando juros, só
porque as correspondências não chegam até suas residências. Nº 103/2014 VEREADOR
ANILDO ARAÚJO: Através deste solicito ao Setor competente da Empresa OI, que viabilize a
elevação dos fios de telefone junto a Rua Osmar Schaeffer, no Bairro Empresa de nossa
cidade, pois os mesmos estão fixados em uma altura muito baixa e frequentemente ocorrem
rompimentos pelos caminhões que por ali passam, causando transtornos aos moradores da
referida Rua. Certo de contar com vosso apoio desde já agradeço a compreensão. Nº
104/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Através deste envio Votos de Congratulações
parabenizando a Direção, Professores, Servidores, Alunos e Pais da Escola Municipal de
Ensino Fundamental 17 de Abril, pelo belíssimo evento realizado no último dia 16/04. O
evento contou com uma admirável apresentação dos alunos atuando na encenação da Paixão
de Cristo e após também foi realizada uma comemoração especial alusiva aos 128 anos de
nossa cidade, comemorado no dia 17 de abril. Parabéns a todos por proporcionarem
momentos emocionantes como este. “Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que
ensina!” Nº 105/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito a Operadora de Telefonia OI
que proceda na troca de um poste localizado na Rua Travessa La Paz, em frente ao n° 555, no
Bairro Empresa desta cidade. Justificativa: Conforme mostra as fotos em anexo o referido
poste encontra-se solto, sendo suspenso somente pelos fios de telefonia oferecendo risco a
todos que por ali passam, especialmente por estar situado defronte a porta de um comércio,
onde circulam várias pessoas que se dirigem ao próprio comércio, as empresas e também ao
Posto de Saúde localizado na mesma esquina. Nesse sentido é de extrema necessidade a
troca deste poste para evitar acidentes graves e danos materiais. Nº 106/2014 VEREADOR
RÉGIS DE SOUZA: Solicito à CORSAN cópia na íntegra do projeto técnico do investimento a ser
realizado na cidade de Taquara no montante de 82 milhões, conforme o explanado no ano de
2013 na Câmara de Vereadores e conforme o informativo em anexo divulgado a comunidade
Taquarense. Nº 107, 108, 109 E 112/2014 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH, com apoio
dos Vereadores, a serem encaminhados às seguintes autoridades: Diretor Geral do DAER Senhor Carlos Eduardo de Campos Vieira; Secretário Estadual de Infraestrutura e Logística senhor João Victor Domingues; Governador do estado do Rio Grande do Sul - Mui Digno
Senhor Tarso Genro e Secretário do Gabinete dos Prefeitos e Relações Federativas, Mui
Digno senhor Jorge Branco. 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
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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 110/2014 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH, com apoio dos Vereadores: Ao Presidente
da EGR, Mui Digno Senhor Luiz Carlos Bertotto. Ao cumprimentá-lo, cordialmente, venho por
meio deste, solicitar ao Nobre Presidente, 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 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
239 entre os KM 52 e 53 (próximo à entrada do Bairro Empresa e do Bairro Ideal). Tais
pedidos se fazem necessários devido ao grande número de acidentes ocorridos em pequenos
trechos e em breve período. Nº 111/2014 VEREADORES VALDECIR DE ALMEIDA E ANILDO
ARAÚJO: Através deste enviamos Votos de Congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de
Deus de Taquara – Bairro Empresa, pelo 19º Encontro de Jovens, realizado neste final de
semana, com o Tema: “Jovens como flechas nas mãos do valente” Sl. 127:4. Parabenizo a
todos nas pessoas do Pastor Presidente Enilton Vasconcelos Bitencourt, Superintendentes
JUADT Adriano A. Araújo e Esidra e Líderes Locais Silvano Gonçalves e Daiane e Luciano
Bianchetto e Glaucia. Que Deus os continue iluminando para o crescimento desta obra. Nº
113 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH, com apoio dos Vereadores: Ao General de Exército
– Comandante Militar do Sul, Mui Digno senhor Antônio Hamilton Martins Mourão. Ao
cumprimentá-lo, cordialmente, vimos por meio deste, buscar apoio junto ao Exército
Brasileiro sobre a segurança para a nossa comunidade, em uma ponte situada na ERS 020,
em Taquara/RS, sobre o Rio dos Sinos. Ocorre que a mesma existe há 63 anos e foi projetada
para um peso de 24 toneladas sendo que hoje cerca de 90 toneladas está passando sobre ela.
Representantes do DAER, órgão responsável pela recuperação da citada ponte, em reunião
no dia 10 de abril do corrente ano, nesta Casa Legislativa relatou de que ela está
comprometida em sua segurança, por isso estarão reforçando sua estrutura e provavelmente
ficará pronta até o final de 2014. O problema é que sobre esta ponte colocaram uma sinaleira
visando amenizar o problema, mas os motoristas que param no sinal fechado estão sofrendo
assaltos seguidamente, pois este trecho é cercado de mato nos dois lados da rodovia ERS
020. Para tanto gostaríamos de solicitar a Vossa Excelência, nobre General, que durante o
período de conserto dessa ponte, fosse possível contar com o apoio do Exército Brasileiro,
dando segurança a todos os munícipes que passam durante o dia e a noite, pois o que ocorre
ali é um verdadeiro terrorismo, as pessoas tem medo de parar na sinaleira, pois há cerca de
três meses uma Professora da FACCAT – Faculdades Integradas de Taquara levou um tiro no
ombro em uma tentativa de assalto. Nesse sentido estamos apelando para o Exército
Brasileiro a fim de evitarmos uma tragédia a qualquer momento, pois como relatei o local
virou um verdadeiro parque de diversões para assaltantes. Nº 114/2014 VEREADOR
ADALBERTO SOARES: Através do presente, envio Votos de Pesar aos familiares da senhora
Anita Wissmann Haag, falecida no dia de ontem, 22/04 na idade de 77 anos. O falecimento
de um ente querido significa a abertura de uma lacuna na família e nos amigos. Devemos,
porém, orar e pedir a Deus que nos dê forças para suportar esse momento de dor. “Deus é
nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda
que a terra se mude, e ainda que os montes se transportam para o meio dos mares. Salmo
46.1-2.” REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 034/2014 VEREADOR RÉGIS
DE SOUZA: Solicito à Secretaria Municipal de Captação de Recursos cópia na integra do
projeto de pedido de recurso para investimento em saneamento básico cloacal e fluvial a ser
realizado na cidade de Taquara no montante de 82 milhões anunciado pela CORSAN,
conforme o explanado no ano de 2013 na Câmara de Vereadores e conforme o informativo
em anexo divulgado a comunidade Taquarense. Nº 035/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA:
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Solicito à Secretaria Municipal da Fazenda e Administração cópia na integra, detalhada, da
folha de pagamento dos Servidores Municipais (estatutários e cargos em comissão) desde o
dia 01 de janeiro de 2013 até a presente data do requerimento. Destaco que seja detalhado:
(nome do servidor ou CC, valor recebido, referente a...) e das portarias assinadas pelo chefe
do executivo que foram concedidas função gratificadas, regimes e cargos em comissão. E que
esteja por ordem de data às informações solicitadas. Nº 036/2014 VEREADOR RÉGIS DE
SOUZA: Solicito à Secretaria Municipal da Fazenda cópia de todos os contratos de aluguel que
a administração municipal possui e dos recibos de pagamento dos seus respectivos
vencimentos, desde 01 de janeiro de 2013 até a presente data deste requerimento. Nº
037/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito à Secretaria Municipal de Saúde cópia do
contrato da empresa que disponibiliza médicos e profissionais de saúde ao município de
Taquara, na atual administração. Nº 038/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito à
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil cópia na íntegra do (s) projeto (s) ou relatório (s) das
ações que estão sendo tomadas para minimizar e/ou conter as possíveis enchentes que
ocorrem todos os anos nos Bairros Santa Maria, Empresa e Olaria. Nº 039/2014 VEREADOR
RÉGIS DE SOUZA: Solicito cópia de plano de ação e projetos que a Coordenadoria de
Juventude Municipal vem tendo como ações em prol do setor em nossa cidade e interior. Nº
040/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito cópia dos projetos e ações desenvolvidas pela
pasta de Desenvolvimento Econômico, tanto do setor de indústria, comércio e serviços,
quanto de turismo, agricultura e mineração, na íntegra, já realizadas e os que virem a ser
realizados, com data de previsão e plano de trabalho. Nº 041/2014 VEREADOR RÉGIS DE
SOUZA: Solicito informação de quando será consertada a canalização da Rua General Emilio
Lúcio Esteves, nº 1112, no Bairro Sagrada Família, protocolo 2104/2014, de 06 de março de
2014, pois o proprietário do imóvel quer concluir a colocação de calçada nova e depende
deste serviço da prefeitura. Nº 042/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito informação de
quando, dia e hora, serão substituídas as lâmpadas na Rua Germano Paiva nº 426, em frente
à Igreja Adventista, no Bairro Mundo Novo, pois neste local as luminárias encontram-se
queimadas e causando insegurança aos moradores. Nº 043/2014 VEREADOR RÉGIS DE
SOUZA: Solicito informação de quando, dia e hora, serão substituídas as lâmpadas na Rua
Vilma krummenauer nº 2111, Rua sem saída, pois neste local, luminárias encontram-se
queimadas causando insegurança aos moradores. INDICAÇÕES: Nº 270/2014 VEREADOR
LAURI FILLMANN: Solicito que a Administração Municipal, através da Secretaria de Obras
agilize as roçadas nas estradas do Interior, pois a situação está insustentável, onde muitos
acidentes estão acontecendo devido ao estreitamento das vias. Nº 271/2014 VEREADOR
ANILDO ARAÚJO e Bancada do PP: A Bancada Progressista desta Casa Legislativa vem através
deste solicitar ao Presidente da AMPARA, senhor Tito Lívio Jaeger Filho, atual Prefeito de
nossa cidade, para que veja a possibilidade de agendar em breve em Taquara uma Audiência
Pública Regional, com Prefeitos, Vereadores, profissionais da área da Saúde e comunidade
em geral, para debater sobre a construção de um “Hospital Regional Federal”, para o
atendimento de média e alta complexidade. A presente Indicação visa atender a viabilidade
do projeto e a necessidade regional desta obra. Nº 272/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS:
Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente providencie o conserto
e colocação de tampas em dois bueiros na Rua Lima, Bairro Empresa, pois as mesmas foram
vistoriadas pelo Prefeito Tito, Secretário de Obras, João Luiz Ferreira e o Secretário de
Planejamento, José Inácio há mais de três meses e até o momento não foram solucionados
os problemas, conforme fotos em anexo. Justificativa: As referidas bocas de lobo há muito
tempo encontram-se abertas oferecendo risco às pessoas que passam por ali, especialmente
as crianças que são em maioria. Nº 273/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o
Executivo Municipal através da Secretaria competente providencie com a máxima urgência a
colocação de 03 (três) quebra-molas sendo um na Rua da Empresa, próximo ao Mercado
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Ebenezer, outro na Rua Osvaldo de Souza, antes do CIEP e outro na Rua Osvaldo Aranha
também próximo ao CIEP. Justificativa: Atualmente na citada Escola estudam quase mil
alunos e as ruas que dão acesso à mesma ficam em uma reta facilitando que alguns
condutores de veículos abusem da velocidade, oferecendo risco as crianças justificando assim
tal pedido com urgência. Nº 274/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o
Executivo Municipal, através do setor de iluminação pública proceda numa revisão geral com
posterior conserto de luminárias em várias Ruas do Bairro Empresa. Justificativa: A falta de
iluminação acarreta na falta de segurança as pessoas que precisam sair cedo para trabalhar e
muitas vezes chegam tarde às suas residências. Nº 276/2014 VEREADOR ARLEU MACHADO:
Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Trânsito providencie com
urgência uma nova pintura da faixa de segurança situada em frente ao Supermercado Todo
Dia, na Rua Tristão Monteiro, pois a existente encontra-se apagada dificultando a passagem
de pedestres naquele local. Ressalto que esta via é de fluxo intenso de veículos e uma faixa
de segurança bem sinalizada proporciona maior segurança na travessia dos pedestres. Nº
277/2014 VEREADOR ARLEU MACHADO: Solicito que o Executivo Municipal através da
Secretaria de Trânsito estude a viabilidade com urgência da instalação de uma sinaleira no
entroncamento das Ruas Pinheiro Machado com a Picada Gravatá, local conhecido como
“Rua do Tatim”. Justificativa: O referido local é de grande fluxo de veículos que somado a
velocidade excessiva, a falta de sinalização adequada e a via recentemente asfaltada vem
causando diversos acidentes e insegurança a todos que por ali transitam. Ressalto ainda que
fica a uma quadra da Escola Municipal Theóphilo Sauer, a maior escola do município com
mais de mil alunos nos turnos manhã, tarde e noite. Nº 278/2014 VEREADOR ADALBERTO
SOARES: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria Distrital de Padilha proceda
na melhoria da Rua Leandro Hoffmaister na localidade do mesmo nome, pois a mesma está
em más condições de trafegabilidade. Nº 279/2014 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Ao
cumprimentar Vossa Excelência, aproveito para solicitar a sua interferência junto ao
Secretário Municipal de Segurança e Trânsito, para que analisem a possibilidade de instalar
um quebra-molas na Rua Tristão José Monteiro, no espaço localizado entre a Funerária La
Paz e a Avenida Sebastião Amoretti, para colaborar com os transeuntes, que são em grande
número e estão arriscando a vida, ao efetuarem a travessia dessa via. Aproveito para
justificar o pedido, por ter sido procurada por moradores da citada via pública, onde os
mesmos solicitaram a minha intervenção para que ali fosse instalado um obstáculo, para
conter os motoristas despreparados que estão oferecendo um grande risco aos cidadãos
taquarenses, principalmente as crianças e os idosos. Sendo o que havia para o momento,
envio cordiais saudações. Correspondência Diversa Recebida: Convite da Assembleia
Legislativa – Comissão do MERCOSUL e Assuntos Internacionais, para Audiência Pública a ser
realizada no próximo dia 28/04, às 19h, na Câmara Municipal de Vereadores de Parobé.
Comunicados: Dia 24/04, amanhã, às 19h no Ginásio de Esportes da Escola Técnica Monteiro
Lobato (CIMOL), será realizada a Assembleia Municipal da Participação Cidadã – Consulta
Popular, para a escolha dos Delegados. Também no dia 29 do corrente mês ocorrerá no
Plenário da Câmara de Vereadores de Taquara reunião do COMITESINOS, que irá tratar da
última etapa para definir o Plano de Ação na Bacia para a conservação do Rio dos Sinos.
Nesse Plano será discutida a contrariedade da construção de barragem em nossa região e
apresentação de sugestão para o problema. Após a leitura da matéria o Presidente deu início
a Palavra em Expediente, hoje concedendo o tempo de 03 (três) minutos a cada Vereador,
seguindo a ordem descrita no Artigo 91 do Regimento Interno desta Casa. PALAVRA EM
EXPEDIENTE: VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimento o
nosso Presidente Arleu e em seu nome cumprimento os demais colegas Vereadores, a
Vereadora Sandra Beatriz Schaeffer e as pessoas que se fazem presentes na noite de hoje
neste espaço. Quero dizer que fazer aqui uma Sessão da Câmara de Vereadores talvez
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impulsione a presença dos cidadãos e da cidadã taquarense na Festa Expocampo, uma festa
que veio com a intenção de ampliar o número de pessoas que frequentam. Por isto os shows
contratados para atrair a juventude e termos uma festa que leve o nome de Taquara adiante,
como já o fez em outras ocasiões. Quero aproveitar aqui para lembrar, para falar e para ser
repetitiva, mas vou ser, para dizer que nós estamos trabalhando com as crianças e agora
surgiu junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social, uma oportunidade de trazermos o
projeto BEM, que atende as crianças aos sábados, para dias de semana. Crianças que estão
na rua, no contra turno, no turno que não estão na escola, poderão frequentar projetos com
oficineiros. Ontem fizemos uma reunião no Bairro Empresa, com a participação do nosso
Secretário de Desenvolvimento Social Beto Timóteo e lá conversamos com poucos pais,
porque pouca foi a frequência a reunião. Gostaríamos que tivesse sido mais. É preciso que
todo aquele pai, toda aquela família, que tenha o interesse que seu filho participe de oficinas,
no campo do Palmeiras, na sede, durante a semana, os pais se dirijam até o CRAS para fazer
um cadastro. Aquele mesmo cadastro único que é feito para o Bolsa Família. Aqueles pais
que já tenham o cadastro único, já recebem, precisam se recadastrar. Aqueles que ainda não
fizeram o cadastro precisam fazê-lo para que o seu filho possa a ter a chance de ser atendido
no Projeto Social durante a semana com oficineiros. Ontem foi proposto pela comunidade lá
presente que tivéssemos oficina de capoeira, de música, de dança. Então estamos
construindo com a comunidade a possibilidade de serem atendidas as nossas crianças em
projetos com oficineiros durante a semana. Mas entendam bem, a comunidade que nos
escuta, somente será atendido aquela criança que a família estiver cadastrada. E o CRAS é na
Rua Henrique Bauermann, nº 2.318. Para aqueles que não se cadastraram, segundas e
quartas-feiras e para aquelas famílias já cadastradas para fazerem um recadastro, é nas
terças e quintas-feiras. O meu tempo passou. Agradeço a todos a atenção e desejo a todos
uma excelente semana. VEREADOR TELMO VIEIRA: Saúdo o Senhor Presidente Vereador
Arleu, os demais Membros da Mesa, os colegas Vereadores e Vereadoras, ao público que nos
prestigia esta noite, aos ouvintes da Rádio Taquara e os demais veículos de comunicação que
nos acompanham. Inicio o meu pronunciamento parabenizando a Administração Municipal,
ao CTG e a todos que participam direta ou indiretamente nesta XXX edição da Expocampo.
Um evento que vem se aprimorando ano após ano e agora está realmente consolidado, onde
sempre deveria estar que é aqui neste maravilhoso Parque de Exposição com esta ótima
estrutura o qual a Administração Municipal teve o maior empenho em apresentar ao público
e já convidando a comunidade que participe deste evento. Também quero destacar os 128
anos do Município de Taquara. Um Município onde tenho a honra e o orgulho de ser um
legislador eleito por aquelas e aqueles eleitores que colocaram fé em mim para representálos. E digo que dou fé a Administração Tito Lívio Jaeger Filho, porque faço parte do elenco de
Vereadores do PTB, da bancada governista. Sei do comprometimento e das metas que zelam
pelo bem estar da nossa população taquarense. Sei que é com poucos recursos, mas
elegendo prioridades que faremos uma cidade melhor para todos. Através da palavra do
Pastor Enilton, o homem sábio é aquele que sabe sair em meio às dificuldades e tornar sim
em bem-aventuranças. É isto que queremos trazer para o nosso Município, apesar das
dificuldades, mas apresentando um futuro melhor para os nossos munícipes. Também hoje à
tarde estivemos reunidos na Câmara de Vereadores com o Vereador Eduardo Carlos
Kohlrausch. Quero parabenizá-lo por estar a frente de ações que venham mostrar as ações
do DAER e as ações de segurança, tão solicitadas pela comunidade que ali passa e fica refém
muitas vezes do sinal. Hoje tivemos a presença da grande cúpula de segurança da Brigada
Militar, do Tenente-Coronel Marques, o qual foi muito feliz com as palavras dele, no qual
falou que está mesmo numa função operacional para atender e solucionar quanto à
segurança daquele lugar. Parabenizo então estes cidadãos que com poucos recursos e
contingente, nos dão a segurança, senão a necessária, mas aquelas que nos tem para nos
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dar. Também fiz os votos de congratulações para a Escola Fundamental 17 de Abril pelo
belíssimo realizado no dia 16 de abril, na encenação da Paixão de Cristo. Foi muito
gratificante estar lá e ver a doação daquelas crianças em prol de um evento tão especial, que
foi a paixão de Cristo. Infelizmente por hoje era isto. Uma boa semana a todos e fiquem com
Deus. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Saudar o Senhor Presidente, demais
colegas Vereadores e Vereadoras, os funcionários da Casa que se encontram todos aqui hoje,
a imprensa e a Rádio Taquara. Um grande parabéns a Taquara pelos 128 anos. Hoje a
abertura da XXX Expocampo, Feira Agropecuária, o qual está muito bonito a estrutura que
estão montando. Espero que seja uma grande feira porque Taquara merece um grande
público presente para prestigiar os 128 anos de Taquara. Também fiz um requerimento de
votos de congratulações a Igreja Assembleia de Deus do Bairro Empresa pelo 39º Encontro de
Jovens do Bairro Empresa, que teve o tema "Jovens como flecha nas mãos do valente".
Parabenizo a todos na pessoa do Pastor Enilton, Superintendente Adriano, os líderes locais
Silvano e Luciano pelo belíssimo trabalho que teve neste final de semana com a juventude.
Este requerimento foi junto com o Vereador Anildo Ribeiro Araújo. Também parabenizar o
Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch pela excelente reunião que conseguiu reunir as cúpulas
da segurança hoje à tarde na Câmara de Vereadores. Está de parabéns pela sua insistência
para decidir logo, resolver o problema da segurança em nosso Município. Mas vereador me
preocupa muito, ouvindo hoje, lendo os jornais e as matérias, em vez de nós ganharmos
soldados para a Brigada Militar, nos próximos dias os Municípios do interior do Estado
estarão perdendo soldados. Irão levar para a capital por causa da Copa. É um absurdo isto, é
um descaso com os Municípios. Com certeza haverá um aumento dos delitos porque vai
reforçar a segurança na capital. Para onde que irão os vagabundos? Vão migrar para as
regiões metropolitanas, vão migrar para outros lugares. Isto é um absurdo ter que ouvir esta
notícia em um ano eleitoral. E tenho visto no interior do Município, por mais que disseram
hoje que estão fazendo a Patrulha Rural, mas está acontecendo muitos assaltos a residências
e arrombamentos. Tem que se reforçada a Patrulha Rural. Esta Casa ajudou dando a
caminhonete e que seja reforçado o atendimento no interior do nosso Município. Estou
pedindo mais uma vez que olhem com carinho algumas ruas principais. Sei que tem várias
ruas do nosso Município que estão esburacadas, mas nas ruas onde passa o ônibus circular,
como por exemplo, a Rua Bolívia, na esquina da Lavagem do Baixinho, tem uma oficina em
frente que estão com dificuldade até de se chegar pela situação que está o calçamento.
Também está com problemas o calçamento na entrada da Rua Palmeira das Missões. Desejar
a todos uma boa semana e que Deus ilumine o coração de cada um. VEREADOR ADALBERTO
CARLOS SOARES: Quero cumprimentar o Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, os
colegas Vereadores, pessoas aqui presentes, a imprensa e todos os ouvintes da Rádio
Taquara. Quero parabenizar todos os Secretários Municipais que aqui estão e sua equipe
pelo empenho que estão tendo para organizar este parque para a realização desta
Expocampo. Também quero parabenizar a Administração Municipal pela coragem que
tiveram de fazer este investimento, para resgatar a Expocampo. As soberanas, a Tainá que é
a rainha, as princesas, pela excelente divulgação que fizeram por todo o Estado, fazendo o
convite para que o povo venha para a festa. Quero dar os parabéns para toda a patronagem
do CTG O Fogão Gaúcho, pela excelente festa no final de semana passado, o 31º Festão
Campeiro e o 2º Rodeio Nacional, que foi realizado aqui nesta sede. E também parabenizar a
nossa querida cidade de Taquara pelos seus 128 anos que transcorreu no último dia 17 de
abril. Taquara que é uma cidade mãe de outros Municípios, que muita gente fala mal,
taquarenses que falam mal de Taquara. Eu acho que nós temos que ter orgulho de morar
numa cidade como Taquara pela sua história, pelo que já fez e pelo que poderá fazer. Pois
aqui nós moramos num polo educacional. Temos a FACCAT, IACS, Dotothea Schäfke, Santa
Teresinha, Polivalente, Cimol e muitos outros educandários. Muita gente gostaria de ter em
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sua cidade o que nós temos aqui. É claro que muita gente sai de Taquara para trabalhar, mas
nós temos que ver quantas pessoas vem de outros Municípios para aqui estudar. E onde
começa todo o nosso trabalho? Começa na educação. Então por este motivo e tantos outros
que nós temos que ter orgulho de aqui morar. Meus parabéns a todos os taquarenses que
aqui moram. Também quero agradecer ao Secretário Lizandro do Distrito de Rio da Ilha, pelo
empenho que teve para consertar uma estrada que muito tempo vinha sendo solicitada pelos
moradores de Açoita Cavalo, a estrada do Breno Bickel, que por sinal ficou muito boa pelas
informações que eu obtive, que realizaram este trabalho nesta semana. Quero parabenizar o
Secretário e toda a sua equipe por este trabalho. Também quero dizer que todos os
Vereadores estão se empenhando muito na questão da segurança. Estivemos entregando um
documento na semana passada para o Governador Tarso Genro. Hoje estivemos na Câmara
com lideranças da Polícia Rodoviária, Polícia Civil, Brigada Militar, entre outras lideranças,
reivindicando segurança para todos os taquarenses e pessoas da região que por aqui
transitam. Quero convidar toda a população que venham para a Expocampo e para esta
grande festa. Um grande abraço a todos e até a semana que vem. VEREADOR ADALBERTO
DOS SANTOS LEMOS: Gostaria inicialmente de saudar o nosso Presidente, as Vereadoras e os
colegas Vereadores, a comunidade e a imprensa aqui presente. Não poderia ser em um lugar
mais oportuno hoje a nossa Sessão da Câmara aqui na Expocampo. Haja vista que nós temos
aqui a festa e desde já desejar a todos os expositores uma ótima feira e que Deus ilumine.
Que ocorram uns dias bons para que se realize esta feira com um maior êxito e que a
comunidade venha, porque é uma festa para a comunidade e nada melhor que ela se faça
presente. Senhor Presidente, nós tivemos na semana passada duas reuniões a pedido deste
Vereador na Câmara Municipal onde convidamos o Executivo e ali se fizeram presentes os
Secretários representando o Prefeito Municipal. Estiveram o Secretário da Assistência Social
Beto Timóteo, o Secretário de Planejamento e o Secretário de Meio Ambiente. Achei muito
proveitosa esta reunião porque nós discutimos casos pontuais, mas de fundamental
importância. Uma delas foi com relação aos catadores de lixo que nos preocupa muito. Estas
pessoas catam porque precisam e como todos sabem é uma tradição e eles sobrevivem disto.
Muitos deles não sabem fazer outra coisa. Parece estranho falar isto mas é uma grande
verdade. Então eles nos procuraram e a gente fez esta reunião. Acho que foi de fundamental
importância. O Secretário nos garantiu que vai marcar uma reunião com o Prefeito para que
se ache uma alternativa porque eles estão sendo notificados pela PATRAM. Esta notificação é
encaminhada para o Fórum e a juíza aplica uma multa para eles. Multa as vezes que ele
ganha de um salário. Eles retiram R$ 200,00 por mês que os auxilia na água, na luz e levam a
multa deste porte e não conseguem pagar. Isto é muito sério e eu espero que o Secretário
marque logo esta reunião com o Prefeito para que se ache uma alternativa para que eles
possam trabalhar em paz. A segunda reunião que tivemos foi com relação ao Habitar Brasil e
gostei muito da fala do Secretário Beto Timóteo que nos garantiu que a partir desta semana
tomaria algumas ações em relação aquela comunidade porque lá eles estão vivendo uma
situação bem complicada que é os esgotos e mato nas ruas e também a questão das casas
que estão em péssimo estado. O Secretário nos prometeu dar uma olhada na questão
estrutural das casas e dos esgotos. Gostaria de desejar a todos uma boa semana, uma boa
Expocampo e que Deus ilumine a todos. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Boa
noite Senhor Presidente, Vereador Doutor Arleu Machado de Oliveira, demais colegas
Vereadores e Vereadoras, comunidade que nos acompanha aqui no Galpão do CTG O Fogão
Gaúcho, local da XXX Expocampo, comunidade que nos acompanha pela internet e pela
Rádio Taquara. Em nome de todos eles eu cumprimento o nosso amigo Masutti que nos
apoia sempre em nossas ações na Câmara Municipal de Vereadores de Taquara. Na semana
passada, dia 16 de abril, eu e um grupo de Vereadores e Vereadoras taquarenses,
entregamos em mãos do próprio Governador Senhor Tarso Genro, aquele nosso
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requerimento semanal que estão quase todos assinando, que a gente luta por pardais,
lombadas eletrônicas e passarelas na ERS 020, ERS 115 e ERS 239 em dois locais e saída direta
da Estação Rodoviária de Taquara pela ERS 020. E frisamos ao Governador na recuperação
imediata na ponte sobre os Rio dos Sinos na ERS 020, além de segurança para as pessoas que
por ali passam. E o Governador Tarso Genro nos prometeu que tomaria o quanto antes
providências. E hoje em reunião na Câmara de Vereadores de Taquara, conforme já relatado
por outros colegas na noite de hoje, estiveram presentes o Coronel Marques, Major Carpes,
Major Zanini, Tenente Fonseca, Tenente Costa, Sargento Bastos, Delegado Luiz Carlos de
Abreu, Promotora Ximena, Prefeito Municipal e Secretário Paulo Moller, entre outras
autoridades. E a reunião foi muito positiva e agradeço a todos os Senhores e Senhoras que
acreditaram no nosso projeto desde janeiro do ano passado. Um agradecimento ao Masutti
que sempre abriu um espaço para divulgar as ações no seu programa na Rádio Taquara. E
estes Vereadores e Vereadoras e o Senhor Presidente, que acreditaram neste trabalho, que
não tentaram de alguma maneira lá atrás tirar fora e agora a comunidade de Taquara está
colhendo os frutos. Agradeço de coração a todos vocês. Não vou citar o nome de ninguém
para não cometer injustiças, mas todos vocês sabem quem pegou junto com a gente desde o
começo. Foram nos apresentado ações de segurança como o pelotão de motos da Polícia
Rodoviária Estadual que esteve na ponte em Taquara. Para se ter uma ideia de como a coisa
é seria, na noite passada, às 01h30min da madrugada, o Coronel Marques estava na ponte
estudando como estava a situação. Isto nos deixa muito orgulhoso porque o trabalho da
Câmara de Vereadores de Taquara está dando um grande resultado e eu me sinto muito
orgulhoso de fazer parte desta Câmara de Vereadores, de ter colegas como os Senhores e as
Senhoras. Não para aí a nossa luta. Estamos lutando ainda por lombadas eletrônicas,
passarelas e pardais. Na sexta-feira haverá uma reunião da EGR às 10h no Sindicato Patronal
dos Sapateiros em Parobé e quero convidar os Senhores e as Senhoras para entregar este
mesmo documento em mãos a EGR assim como fizemos com o Governador Tarso Genro.
Agradeço por estar representando a minha comunidade mais uma vez e fiquem todos na paz
de Jesus. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Quero saudar o Senhor Presidente,
demais Vereadores e Vereadoras, comunidade que nos ouve através dos meios de
comunicação. Quero neste momento parabenizar Taquara pelos 128 anos de muita luta
deste Município que nos orgulha e cabe a nós algo que perdemos nos últimos anos. Que
tenhamos a sabedoria e a união para recuperar o que nós perdemos no passado. Quero
parabenizar a Administração pela XXX Expocampo, que valoriza o homem do campo e trás
aqui aqueles que produzem e trazem do campo o seu sustento. A Expocampo é um evento
regional, que possa trazer a região para cá e Taquara ser o centro das atenções neste setor
agropecuário. Pedimos que a comunidade taquarense e aqueles que nos ouvem, que venham
prestigiar este evento porque isto faz parte do desenvolvimento da nossa região. Também
quero falar sobre a Ponte do Rio dos Sinos, pois sou nascido e morei tantos anos ali tão
próximo. Este trabalho feito é muito importante porque o desenvolvimento de Taquara passa
pela Ponte do Rio dos Sinos, passa pela ERS 020. Antes da ponte em 1953, era pela balsa e as
dificuldades eram muitas. Assim que veio a ponte ela trouxe desenvolvimento para a nossa
região. Taquara começou a se tornar uma rota para a serra. É importante que nós ficássemos
em cima para que o Estado cumpra o que foi prometido em reuniões anteriores aqui na Casa
Legislativa. Também sou membro do COMITESINOS e agora nós estamos na última etapa do
plano de bacias, que é o plano de ações. Uma das propostas tiradas em todas estas reuniões
na região foram reservatórios de médio e grande porte, as barragens. E nós do Comitê
Interlegislativo já entramos com um pedido para a retirada de barragens. E pedi e trouxe
para Taquara esta reunião na próxima terça-feira às 19h na Câmara de Vereadores e que
possamos trazer a nossa comunidade e mostrar que nós somos contra, que tem meios de
armazenar água que não sejam barragens. Tem muita coisa que pode ser feito. E conto com
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vocês Vereadores daquela região para que a comunidade esteja junto conosco e evite que no
futuro tenha coisa que traga dano e possa sumir com a comunidade tão importante que é
Padilha e Rio da Ilha. VEREADOR LAURI FILLMANN: Boa noite Presidente, colegas
Vereadores, imprensa e em especial aos servidores da Câmara de Vereadores de Taquara.
Inicio parabenizando Taquara pelos 128 anos e também a Administração Municipal pela
trigésima edição da Festa do Município. Isto é muito importante, como já foi colocado pelos
que me antecederam. Tenho aqui comigo um folder de uma ideia trabalhada pela Comissão
de Terras da Câmara de Vereadores. Chamo atenção para este momento que vai acontecer a
partir do dia 12 de maio de todas as questões ligadas a agricultura familiar, no momento em
que a ONU declara 2014 como o ano da agricultura familiar. Este evento acontecerá na
Câmara de Vereadores. No encerramento, dia 16 de maio, fazendo com que tenhamos um
momento especial de assinatura da Carta de Intenção do Município para a Agricultura
Familiar. O Vereador Valdecir Vargas de Almeida falava de uma questão que eu considero
também muito crítica e todos aqui com certeza. Quando eu vi alguns dias atrás nos meios de
comunicação esta questão de 2 mil PM's que vão sair do interior para dar cobertura a Copa
em Porto Alegre dispensa mais comentários. Parabéns ao Vereador Eduardo Carlos
Kohlrausch por todo este trabalho que está fazendo na área de segurança e que com certeza
muitos frutos serão colhidos, mas lamentar muito esta questão da saída destes PM's, no
momento em que o nosso interior pede socorro. O interior está morrendo. Toda semana
famílias indo embora. O interior está esvaziando. Isto é muito sério do que qualquer um
possa imaginar que está aqui. São assaltos as dezenas. Infelizmente nem todos, poucos eu
diria, vem aqui registrar, pois são pequenos assaltos. O pessoal está indo embora. Vão
adoecer porque abandonam a sua propriedade, vão se socar lá numa vilinha ou não sei
aonde com os filhos. É muito triste. Então eu sei que não tem um PM para colocar em cada
localidade, mas urge que a Brigada Militar esteja presente, que se multiplique, que passe
com o carro em dias alternados. Caso contrário, o interior está acabando. Desejo a todos uma
bela Festa do Município e que Deus nos dê uma luz em todos os sentidos. Obrigado.
VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, Membros da Mesa,
Senhoras Vereadores, Senhores Vereadores, a todos aqui presentes, aos meios de
comunicação, um abraço especial ao locutor Masutti, que nos prestigia com a sua presença.
Vou ceder alguns segundos para o Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, que se manifestou:
Só para fazer justiça, esteve presente também na reunião o nosso Prefeito Tito Lívio Jaeger
Filho e o Secretário Paulo Mello. Obrigado Vereador. Neste momento o Vereador Luiz Carlos
Balbino de Oliveira retomou a palavra. Senhor Presidente, quero elogiar a coragem do
Prefeito Tito com a sua equipe de Secretários, Diretores e funcionários que se propôs e
assumiu como missão resgatar novamente a vida a Expocampo, para que volte este grande
evento a colocar Taquara num nível de competição de grandes exposições. Algumas
situações acontecem neste meio de comunicação chamado Facebook. Por um lado,
felizmente eu digo que são poucas as pessoas, colocam um lixo neste meio tão importante de
comunicação, que deveria ser usado para divulgar trabalhos e benfeitorias, que por uma
minoria é usado para denegrir pessoas de bem, causando embaraço e prejuízo. Até quando
as nossas autoridades vão permitir que isto aconteça e que pessoas covardes e que usam
deste meio de maneira vil para atingir pessoas que nada de mau lhe fizeram. Eu acredito que
também esta Casa deveria iniciar um movimento, a exemplo do Vereador Eduardo Carlos
Kohlrausch e aos demais companheiros que o auxiliam e fortalecem a sua luta por segurança
neste Município e de alguma maneira, o nosso advogado tão experiente, o Doutor Hélio
Cardoso Neto, poderia nos auxiliar nisto, que de alguma forma se possa coibir este
banditismo que tem acontecido e causando bastante prejuízo as pessoas de bem. Eu tenho
visto no interior e trabalho bastante, que realmente ainda não está a contento, mas um
esforço bastante grande por parte dos brigadianos, no sentido de fazer o policiamento, mas o
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nosso Município têm só de estradas no interior, na nossa zona rural, quase 700 km. Sei disto
porque a Administração também enfrenta problemas para manter as estradas em um bom
nível, para que os nossos agricultores possam escoar a sua produção. Embora o esforço tenha
sido redobrado, mas não tem sido alcançado realmente o objetivo tão esperado por todos os
nossos munícipes. Obrigado Senhor Presidente. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL:
Quero saudar o Senhor Presidente, demais colegas Vereadores, a comunidade que se faz
presente, servidores da Casa e a imprensa. Quero inicialmente parabenizar toda a
comunidade taquarense pelo aniversário de 128 anos do nosso Município, que se realizou no
último dia 17 de abril. Surpreende-me, Vereador Régis Bento de Souza, quando eu vejo o
Prefeito usar a palavra e falar do resgate da Expocampo, mas a Administração não convidou
as entidades ligadas ao meio rural para fazer parte da Expocampo. Pasmem os Senhores, que
o COMAGRO, Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, que conta hoje com 12
entidades do meio rural não estava sabendo de nada, não foi convidado, não foi consultado,
não foi chamado para ser parceiro, uma entidade que sempre foi parceira da Expocampo. A
ARPLED, Associação Regional de Produtores de Leite e Derivados, conta hoje com
praticamente 100 associados produtores de leite do Município e da região, associação que
saiu do Projeto DRS do Banco do Brasil, não foi convidada, não foi chamada para ser parceira.
Sindicato Rural do Vale do Paranhana não foi chamado para fazer parte. Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, conta hoje com mais de 1.200 associados não foi chamado. O Sindicato
dos Trabalhadores Rurais, uma entidade que está a mais de meio século de atuação neste
Município, a 52 anos representando o meio rural e os agricultores, é parceira da organização
da Expocampo desde a primeira edição realizada em 1951 na frente da antiga Estação
Rodoviária, não foi convidada, não foi consultada, não foi chamada para ajudar, para ser
parceira, para nada. Perguntem a estas entidades como está a Expocampo? Não sei, ninguém
me disse, ninguém me contou. Eu sei o que está na imprensa, o que todo mundo sabe. As
entidades não foram chamadas para fazer parte da Expocampo. Mas é pior ainda. Não foi
chamada, não foi convidada a COOTALL, a empresa símbolo desta cidade. Saibam os
Senhores, imagino que todos saibam que Taquara já foi a maior bacia leiteira do Estado do
Rio Grande do Sul. Com isto se formou a COOTALL, a empresa símbolo do Rio Grande do Sul,
que representa o setor leiteiro, não foi chamada, não foi convidada para vir na Expocampo.
Isto é um absurdo. Este é o reflexo da Administração Tito. Manda quem pode, obedece quem
quer. Obrigado Senhor Presidente. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Queria saudar o
Presidente Arleu Machado de Oliveira, demais colegas Vereadores, as pessoas que se
encontram presentes aqui no Plenário, em especial os servidores da Câmara. A Expocampo
em 1951 e 1952 foi feito por duas vezes, uma no campo da Empresa e a outra em frente da
Rodoviária, junto à praça. Depois os 100 Anos de Taquara, que teve que ser feito na sede da
Associação dos Motoristas e esperamos que Taquara volte a ter novamente uma festa
daquela envergadura. Falava-se aqui sobre segurança, foi doada uma caminhonete para a
Brigada Militar, que está quase sempre no centro da cidade. Isto virou uma indústria de
multas. Eu estou todo dia na estrada e tem várias barreiras que não é para prender ou
revistar ninguém. A primeira coisa é pedir documentos e verificar a placa do carro para ver se
está em dia. Não é que a segurança não pode ser melhorada. Pode. Mas perguntem para os
PM's quantas pessoas em barreiras tem que ser atacados. O Governo descobriu um meio de
ganhar dinheiro, que é a multa em uma sinaleira ou quando o motorista passou 30 dias do
vencimento da carteira, quem deixou de pagar o imposto. Tem que pagar mesmo, mas nós
não temos o retorno dos impostos que nós pagamos. Eu passo todos os dias na estrada ERS
118 que é a maior vergonha deste Estado. Nós vamos se preparar para depois da Copa e da
eleição. A nossa Presidente Dilma disse que até a eleição não vai subir o combustível, mas
está subindo tudo e vão arrebentar com todo mundo. Esteja preparado que depois das
eleições nós vamos pagar pelos erros dos governos e a conta do dinheiro que eles estão
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gastando. Era isto Senhor Presidente. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Senhor
Presidente, colegas Vereadores e a comunidade que nos escuta e acompanha. Vereador
Moisés Cândido Rangel, o Senhor me indagou certamente porque eu também conversei com
os representantes destas entidades, acusando sim que teve este equívoco, este erro, esta
insatisfação com relação a esta parte de encaminhamento e participação das entidades
legítimas do meio, que certamente poderia incrementar e melhorar esta festa. Deixar aqui a
nossa satisfação de participar desta Câmara de Vereadores, a qual comemora 128 anos do
Município. Eu hoje estive visitando o parque e vi o empenho inigualável de cada um, o
pessoal que estava trabalhando e pegando firme. Domingo ou segunda-feira vamos ter um
reflexo e um panorama de como se foi, o que pode ser melhorado e se fazer. Encaminhei
hoje cerca de 11 pedidos de informação ao Executivo, como havia me comprometido com a
comunidade nos últimos pronunciamentos, de procurar esclarecer e clarear as informações.
Nestas duas últimas semanas, pensando e me lembrando da minha vida pessoal, um dia meu
pai me disse assim em relações pessoais de vida: o dia que você sair da asa da mãe, de parar
de passar a mão, você vai passar para a mão do pai, que vai lhe botar a trabalhar, ensinar e
começar a corrigir. O dia que o pai começar a lhe corrigir, tu vai ficar brabo, com o olho e a
cara virada para o pai. Mas sabe que o pai está puxando a tua orelha e chamando a tua
atenção dizendo que tu estás errado, mesmo você achando que não está, que o pai quer o
teu bem. Desta forma eu me manifesto dizendo que quero o bem do Município. Que estou
aqui porque quero o bem do Município. Se estou magoando alguém ou se alguém está brabo
comigo, desculpe Senhores e Senhoras, não estou me referindo ao pessoal e a ninguém, não
fiz isto e nunca vou fazer, muito menos atingir a moral de ninguém, mas sim tenho a
obrigação de cobrar aquilo que não está sendo feito. Querem um exemplo. Aqui na frente
nós temos uns canos que foram colocados para organizar o estacionamento do Parque de
Exposições da Expocampo. Eu vou deixar uma sugestão e um chamamento à Administração
Municipal. Que peguem aqueles canos e atravessem a rua para o Bairro Santa Maria e
coloquem no esgoto que está correndo a céu aberto na porta da casa daquelas pessoas, que
passaram a Páscoa recebendo as suas famílias com o esgoto passando na frente de casa das
pessoas. Certamente eu estou cobrando e sugerindo como encaminhar. Mas também
destaco aqui Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch o seu empenho, a sua participação, de
toda a equipe, os outros colegas Vereadores. Destaco você porque está puxando a frente,
acreditando na sua ideia como eu estou acreditando na minha ideia. Na ideia na qual eu me
convenço e coloco a cabeça no meu travesseiro em casa tranquilo para dormir como o
Senhor faz certamente. Parabéns e estou à disposição da comunidade e da Câmara.
VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: Boa noite Senhor Presidente, da mesma forma quero
saudar os demais Vereadores e Vereadoras, a imprensa aqui presente, os servidores que
estão aqui a trabalho e os que estão aqui nos acompanhando nesta noite, o Secretário Beto
Timóteo e os demais diretores e da mesma forma o Senhor Prefeito que esteve aqui. Quero
saudar também a comunidade que nos escuta em casa pelos meios de comunicação. Senhor
Presidente, eu gostaria de parabenizar a cidade de Taquara pelos 128 anos. Eu estou aqui
radiante de alegria por participar desta Câmara de Vereadores. Eu cheguei nesta cidade em
1988 e fui morar no Bairro Empresa onde moro até hoje. Cheguei muito pobre, pagando
aluguel e esta cidade me acolheu muito bem. Trabalhei muito, trabalhei à noite, fim de
semana, eu e minha esposa, para nós adquirirmos o pouco que temos. E hoje como
Vereador, mesmo que temporário, me sinto feliz em parabenizar esta cidade, a
Administração pública pelo esforço que tem feito em desenvolver algumas áreas, como a
saúde, que não tem como negar, que houve um avanço bem significativo. Também a área de
educação que está muito bem e agora a Secretaria de Desenvolvimento Social com o colega
Beto Timóteo que está fazendo um ótimo trabalho, estará inaugurando a Agência Municipal
de Empregos. Acho que é desta forma, organizando, trabalhando, conversando e se unindo
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que vamos ter progresso em nossa cidade. Fiz a indicação que julgo muito interessante e
importante para a nossa cidade, que foi em nome da bancada progressista, com uma breve
comunicação com o Prefeito que disse que eu poderia fazer, que ele iria me ajudar a atender
a comunidade. Conversando com o Vereador Nelson José Martins não foi diferente do que
tenho visto de várias pessoas, que é polêmico e difícil conseguir este projeto para ter em
nossa cidade ou na nossa região, que é um Hospital Regional Federal ou um Hospital Geral
Estadual. Eu vou em frente com a minha ideia na qual estou convencido e tenho
conhecimento que nós devemos pleitear por um hospital regional para o atendimento de
média e alta complexidade. Taquara está fazendo muito bem o dever de casa, dando um
atendimento básico e agora vindo os médicos de fora, as filas nos postos vão diminuir
significativamente. O Vereador Nelson José Martins sabe da batalha da nossa comunidade
em busca de saúde. São dezenas, centenas, milhares de pessoas que vão para a capital e para
a região metropolitana. Nós não podemos se acomodar, achar que está tudo bem. São 128
anos. Taquara hoje vive um projeto antigo. Temos que ter uma ideia de pensamento alto e
audacioso porque senão nunca vamos ter o que precisamos. Eu agradeço a oportunidade
Senhor Presidente e desejo uma ótima festa para a nossa cidade e a nossa comunidade.
Parabenizo ao Senhor pelo esforço na organização que tem feito para que esta festa ocorra
de uma maneira satisfatória. Meu muito obrigado e que Deus ilumine e possa morar no
coração de cada um de nós, dando o caminho certo da vida. Boa noite. VEREADORA SANDRA
BEATRIZ SCHAEFFER: Boa noite Senhor Presidente, demais componentes da Mesa, colegas
Vereadores, servidores da Câmara, Senhoras e Senhores e a comunidade que nos acompanha
pela imprensa. Nesta semana de comemorações do nosso Município, eu quero falar sobre os
pontos positivos, que são muitos. Falar de buracos, da falta de saúde, educação e segurança
nós temos o ano inteiro para trabalhar, falar e cobrar sobre isto. Eu quero falar hoje sobre
um Município que está completando 128 anos. Quero falar também sobre a XXX Expocampo.
Nós fazemos história com o nosso Município de Taquara, que serve de referência cultural e
histórica para a região. Ela exerce um papel de polo regional em diversas áreas: comércio,
prestação de serviços e educação. No setor industrial se encaminha para a diversificação. A
agropecuária que já foi a base de sua economia ainda ostenta um razoável desenvolvimento.
Conhecida por iniciativas em prol do turismo rural, da piscicultura, da citricultura, da criação
de gado de corte e do setor leiteiro. Ao longo deste tempo o povo taquarense resistiu, lutou,
trabalhou por uma cidade com certeza melhor. E a história continua, pois ela é feita no dia a
dia, através de pequenas e grandes ações. A cidade de Taquara é onde a nossa vida acontece.
Por isto uma parte da cidade é uma parte de cada habitante. Pagamos os nossos impostos
sim e que não são poucos. E o setor primeiro, que é o governo, precisa investir o dinheiro que
é público para fins públicos. Precisa ser responsável e investir em saúde, segurança,
educação, esporte, lazer e cultura, pois esta é a sua função. É colocar a política a serviço do
bem viver da comunidade, pois ela é um bem público. Não nos esqueçamos, porém, que cada
cidadão é uma figura ativa no processo de mudança. A Taquara que hoje vivemos é o
resultado de todas as ações, de todas as pessoas e cidadãos que viveram aqui ao longo
destes 128 anos. Ser um cidadão consciente de seus direitos e responsabilidades. Ser um
agente transformador é trabalhoso, requer iniciativa, compromisso e atitude. Fica aqui então
um convite para que sejamos aquele cidadão que ajuda a construir uma Taquara melhor para
se viver. Fica aqui também um convite para que venhamos na XXX Expocampo. É só pegar a
programação porque em algum momento nós vamos nos identificar com o que aqui está
acontecendo, com as pessoas que trabalharam e vão trabalhar para que a cidade tenha
entretenimento e diversão e possam mostrar o que produzem. E se alguns erros foram
cometidos na organização desta XXX Expocampo, não façamos isto o foco principal do
evento. Vamos valorizar o que de bom tem aqui e que para a próxima edição seja repensada
a forma de chamar outras entidades para participar, mas que colaboremos para que aqui
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nesta cidade as coisas se criem, que sejam valorizadas e que não permaneça o eterno
pensamento negativo de que aqui nada dá certo. Dá certo a partir do momento em que eu
como cidadã faço por merecer uma cidade melhor. Agradeço a atenção de todos e espero
que tenhamos uma excelente Expocampo. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA:
Senhores e Senhoras Vereadores, eu quero inicialmente cumprimentar o Patrão Áureo do
CTG O Fogão Gaúcho pelo Festão Campeiro que aconteceu no final de semana passado, que
fez a festa com muito sacrifício. Nós taquarenses precisamos do crescimento do Fogão
Gaúcho, o segundo mais antigo do Estado. É um trabalho diferenciado que ele está fazendo e
no ano que vem haverá o Rodeio Internacional aqui no CTG O Fogão Gaúcho, outra grande
festa. Também quero cumprimentar o Prefeito Municipal e o Executivo, pela organização da
Expocampo com muito trabalho e resgatando a nossa Festa de Taquara. Tivemos grandes
festas no passado, depois diminuiu e hoje novamente está começando a aquecer. E temos
certeza que no ano que vêm será uma festa muito maior. Quero aproveitar para
cumprimentar o Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch porque tem um velho ditado que diz:
água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Ele começou fazendo um trabalho como
Vereador na área de segurança, muitas vezes incompreendido, com reuniões esvaziadas pelo
pouco número de pessoas, talvez até com algum descrédito no início e veio incansavelmente
batalhando em cima deste problema da segurança. Hoje nós culminamos com todo este
processo que vem acontecendo ao longo dos meses em que eu estou na Presidência da
Câmara com uma reunião que eu reputo com uma das melhores deste ano pela presença
qualificada da segurança de todo o Vale dos Sinos. Como tivemos há 15 dias atrás com a
presença dos engenheiros do DAER, que esclareceu que até o final do ano nós teremos a
ponte do Rio dos Sinos concluída. Nós temos gravado e vamos cobrar, eu e o jurídico da
Câmara, a cada 15 dias em Porto Alegre o projeto para terminar a ponte. Mas me preocupou
o fato de a Brigada Militar entender que há uma deficiência grande de pessoas para trabalhar
na segurança. E aqui eu acho que os governos estaduais ao longo do tempo não vêm se
preocupando com a segurança do Rio Grande do Sul quando não abrem mais concurso
público do que deveria para suprir a falta de brigadianos para estar presente nas
comunidades. Infelizmente me parece que a segurança no Rio Grande do Sul não é
prioridade. Espero que os próximos governos estaduais coloquem a segurança como
prioridade. Continuo me preocupando com a segurança da ponte do Rio dos Sinos porque
hoje o próprio tenente que lá estava disse que é praticamente impossível se fazer uma
segurança total da ponte como deveria ser feito, porque também em outros locais tem que
ser assegurado segurança. Acho que teria que ter constantemente alguém fazendo segurança
na ponte 24 horas por dia, para que evite talvez algo maior que possa vir a acontecer ali. Mas
me parece que não vai acontecer isto e sim que a Brigada Militar, a Polícia Civil e a Polícia
Rodoviária estará presente em determinados momentos dando incertas nos meliantes que
estiverem ali assaltando. Também preocupa o que disse hoje o nosso comandante da Brigada
Militar de que existem pessoas que o brigadiano prendeu duas vezes e a justiça manda soltar,
e aí não é culpa da justiça e sim das leis, e eles voltam novamente a cometer os mesmos
crimes. Realmente tem que se ver o problema da impunidade neste país que é grande. Quero
agradecer neste momento a todos os presentes, aos servidores da Câmara que vieram a
nosso pedido na Sessão da Câmara e a todos os Vereadores que se deslocaram até aqui.
Vamos continuar esta interiorização fazendo a próxima Sessão no Distrito de Fazenda Fialho
e a posteriori nos bairros da nossa cidade, o Bairro Empresa, Santa Terezinha, Mundo Novo e
no interior no Distrito de Pega Fogo. 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: Guido Mario, Adalberto Lemos, Arleu, Telmo, Lauri e Nelson. A seguir
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
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das Comissões desta Casa, para posterior discussão e votação. ORDEM DO DIA: PROJETO DE
LEI Nº 079/2014 (Executivo Nº 059) Autoriza o Poder Executivo a adquirir área de terra
(imóvel) para ampliação da EMEF RUDY LINDENMEYER, e dá outras providências. A Comissão
Permanente de Terras, Agricultura, Patrimônio e Habitação, Comissão Geral de Pareceres e
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 Arleu e Balbino. PROJETO DE LEI Nº 080/2014 (Executivo nº 061) Autoriza o
Poder Executivo a repassar recursos financeiros para o VILA NOVA FUTEBOL CLUBE, 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: Guido, Régis, Telmo,
Moisés e Adalberto Lemos. PROJETO LEI Nº 081/2014 (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 do “VI
Campeonato de Xadrez do Vale do Paranhana”, 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. 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 102 a 114/2014. Pedidos de Informações: Nº 034 a 043/2014.
Indicações: Nº 270 a 274 e 276 a 279/2014. Atas: nº 3.979 e 3.980. A Indicação nº 275 foi
retirada de pauta pelo Vereador Anildo Araújo, autor da mesma. Em seguida a Vereadora
Sirlei Silveira manifestou-se em Questão de Ordem ratificando o Comunicado lido
anteriormente nesta Sessão sobre realização da Assembleia Municipal da Participação Cidadã
para a escolha dos Delegados que ocorrerá amanhã, às 19h no CIMOL. A Vereadora ressaltou
sobre a importância da participação de todos, especialmente dos Vereadores por serem
Delgados natos, pois quanto maior for o número de pessoas, mais Delegados serão
escolhidos e maior será a chance de um recurso estadual vir para a área da Saúde, Segurança
e Educação em Taquara. Lembrou ainda da Assembleia Regional que será realizada no dia 05
de maio do corrente ano, na parte da tarde na FACCAT. Após o Presidente Arleu reforçou o
convite feito pelo Prefeito no início desta Sessão para participar no próximo sábado, dia
26/04, do encontro dos Prefeitos, Primeiras Damas, Secretários de Agricultura e Diretores, às
10h, nesta Sede Campestre. Também lembrou sobre o almoço (carreteiro) que será oferecido
aos colonos, agricultores e todas as pessoas que queiram participar, na Sede dos Motoristas,
domingo dia 27/04. Nada mais havendo a tratar, às 20h10min, o Presidente agradeceu a
presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, Convocando a próxima
para o dia 28/04, às 18h no Plenário do Legislativo Taquarense. 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 do Legislativo Taquarense. Sala de Sessões, 23 de abril de
2014.................................................................................Silvana Lopes e Fernando Bittencourt.
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