ATA Nº 3.969
Aos 06 dias do mês de março do ano de 2014, às 17h, no Plenário da Câmara de Vereadores de
Taquara/RS, realizou-se a 5ª 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), 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), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei
Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS).
Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador Arleu Machado de Oliveira a Diretora
Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão, desejando boas vindas
a todos os presentes e informando que as Sessões Ordinárias da Câmara de Vereadores de
Taquara ocorrem nas segundas-feiras, a partir das 18h, e hoje está ocorrendo numa quintafeira, devido ao feriado de carnaval e ponto facultativo ocorrido nos dias 03 e 04 do corrente
mês. A partir desse momento o Presidente deu início aos trabalhos da tarde saudando todas as
pessoas presentes e convidando a senhorita Marina Streit Seolino, eleita Garota Verão de 2014
do Estado do RGS representando a cidade de Taquara, para fazer parte da Mesa Diretora. A
seguir convidou a todos para realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso. Na sequência o
Presidente informou que esta Sessão está sendo transmitida ao vivo pela Rádio Taquara, das
17h às 19h, e após a partir das 20h momento em que será dado início na Sessão Solene de
homenagem a Mulher Destaque do ano de 2014. Devido ao fato da senhorita Marina não poder
participar desta Sessão até o final, pois terá que se deslocar à faculdade, o Presidente concedeu
o tempo de um minuto a cada Vereador, para poder se manifestar e prestar sua homenagem.
Também foi convidada para fazer parte da Mesa Diretora a Vereadora Marisa Azevedo da
cidade de Três Coroas. Após as manifestações a senhorita Marina Streit fez uso da palavra
agradecendo a homenagem e a acolhida desta Casa Legislativa. Dando segmento aos trabalhos
o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa procedesse na leitura das matérias que deram
entrada nesta Casa até o presente momento. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO
DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 002/2014, de autoria da MESA DIRETORA - Fixa horário de
trabalho na Câmara de Vereadores de Taquara –RS. PROJETO DE LEI Nº 049 de 05 de março de
2014 (Executivo Nº 037) – Autoriza o Poder executivo a doar uma bandeira do Município de
Taquara, para o Clube de Desbravadores Valdenses da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro
Mundo Novo, no Município de Taquara/RS, através da Associação Sul Riograndense da IASD, e
dá outras providências. REQUERIMENTOS: Nº 033/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA:
Através deste envio Votos de Congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de Deus de
Taquara/RS, pela passagem dos 78 anos junto a nossa cidade comemorado neste mês, bem
como 90 anos de fundação do Estado do Rio Grande do Sul e 103 anos no Brasil. Parabéns e que
Deus continue iluminando para o crescimento desta obra em nosso Município, Estado e País.
“Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam; se o Senhor não guardar a
cidade, em vão vigia a sentinela.” Salmo 127, vers. 1. Nº 034/2014 VEREADOR VALDECIR DE
ALMEIDA: Através deste envio Votos de Congratulações ao Pastor Enilton Vasconcelos
Bitencourt, pela passagem de 15 anos de Pastorado, bem como de 02 anos de Administração
nesta cidade, 14 anos de inauguração do Templo Central e 09 anos do Templo da Rua Peru, no
Bairro Empresa. Parabéns e que Deus continue abençoando este trabalho sobre a sua
administração. “Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da Terra; dai brados de
alegria, regozijai-vos e cantai louvores.” Salmo 98, vers. 4. Nº 035/2014 VEREEADOR TELMO
VIEIRA: Através deste envio Votos de Congratulações ao senhor Diego Rizzi de Almeida e Silva e
senhor Cesar Gabriel Cardoso, pela inauguração da mais nova modalidade de esporte “Rajada
Paintball”, instalada na Rua 7 de Setembro, no Bairro Cruzeiro do Sul. Parabenizo os
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proprietários e adeptos por esse empreendimento pioneiro em nosso Município e único na
região, o qual certamente irá trazer muito entretenimento e lazer a todos que visitarem este
local. Nº 036/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Vem através do presente, enviar Votos de
Pesar aos familiares do senhor Eloi Miguel Raubert, que veio a falecer no dia 28/02, próximo
passado. O falecimento de um ente querido significa a abertura de uma lacuna na família e nos
amigos. Devemos, porém, orar e pedir a Deus que 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.” PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 014/2014 VEREADOR ADALBERTO
SOARES: Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador como está o andamento
das obras de encanamento na Rua Pedro Emílio Martins, no Bairro Tucanos, pois há meses os
canos foram descobertos e não mais retornaram para concluir tal serviço. Nº 015/2014
VEREADOR ARLEU MACHADO: Solicita ao Prefeito Municipal informação se existe Programa
para atendimento médico e exames oftalmológicos com prioridade para os alunos da Rede
Municipal de Ensino. INDICAÇÕES: Nº 120/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o
Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie com urgência uma reforma
geral de toda a rede elétrica no Colégio Municipal Theóphilo Sauer, pois a mesma é muito antiga
e como já houve várias ampliações na estrutura física a rede não suporta tanta carga e acaba
impedindo a instalação de novos equipamentos que a Escola já possui. Sabendo da preocupação
de Professores, pais e alunos sobre a situação mencionada e também da possibilidade de
investimento que a Secretaria da Educação possui, contamos com a compreensão do Poder
Executivo para atender esta demanda. Nº 121/2014 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS
SANTOS: Solicito que o Poder Executivo através da Secretaria competente proceda com
urgência na canalização de escoamento pluvial de responsabilidade da Prefeitura Municipal que
passa por dentro do terreno localizado na Rua Ejo Macedo, próximo ao nº 57 no Bairro Mundo.
Conforme protocolo de nº 20141719 volume 1, o atendimento se faz urgente e necessário por
estar impossibilitando o proprietário de continuar sua construção. Nº 122/2014 VEREADOR
ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria
competente proceda com urgência no patrolamento e ensaibramento das ruas da localidade do
Morro da Cruz, pois as mesmas encontram-se intransitáveis. Nº 123/2014 VEREADOR ROBERTO
TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente
providencie a colocação de uma tomada energizada para atender o Ônibus da Saúde na
localidade do Morro da Cruz. Nº 124/2014 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito
que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda com urgência no
patrolamento e ensaibramento da Rua Travessa Santa Rosa, depois da Escola Rosa Elza, em
forma de manutenção. Sabemos dos transtornos possíveis pelas obras de calçamento, mas o
que pedimos é que se providencie o mínimo para trafegabilidade dos pedestres e veículos. Nº
125/2014 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal
através da Secretaria competente proceda com urgência no estudo de um novo local para os
Bombeiros, pois sabemos que o local que havíamos trabalhado foi destinado para UPA que foi
um grande ganho para nossa comunidade. Indico que seja analisado o terreno na Rua Tristão
Monteiro, onde já foi no passado o Quartel dos Bombeiros e esta área se encontra sem uso de
relevância, e por se tratar de um local estratégico e de espaço compatível com a necessidade
dos Bombeiros. Nº 126/2014 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que o
Executivo Municipal através da Secretaria competente providencie com urgência a cedência de
duas cargas de aterro para ser utilizada na Escola 27 de Maio, localizada na Avenida Oscar
Martins Rangel nº 3586, com objetivo de fazer canteiros. Nº 127/2014 VEREADOR ADALBERTO
SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie o
conserto de um buraco no asfalto localizado na Rua Osvaldo Aranha, próximo ao nº 1611, no
Bairro Empresa. Nº 128/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo
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Municipal, através da Secretaria competente providencie o conserto de um buraco no asfalto
localizado junto ao Terminal Rodoviário do Centro da cidade no Box da Empresa Transpar. Nº
129/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente providencie o conserto de um buraco no asfalto localizado em frente a
Empresa Citral, na Avenida Sebastião Amoretti, prédio da antiga Civana. Nº 130/2014
VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito ao Prefeito Municipal, que providencie dentro das suas
disponibilidades reunião com as Entidades Sindicais de Trabalhadores (as), da cidade de
Taquara, para tratar de atividades alusivas ao dia 1° de maio deste ano, conforme o combinado
no ano de 2013. De outro lado, informo que no momento não estou militando na Entidade
Sindical dos Rodoviários desta cidade, onde estive vinculado ao movimento até ao final do
último ano. Por fim faço tal solicitação, pois fui procurado por representantes dos trabalhadores
rurais e comerciários, pedindo informações sobre as respectivas atividades. Assim para
colaborar a Administração pedimos providências. Nº 131/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA:
Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda no patrolamento e
ensaibramento da Rua Almiro Nunes proximidades do nº 1701, no Bairro Empresa e inclua nos
projetos de calçamento e pavimentação da mesma o mais breve possível. Nº 132/2014
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria
competente providencie com urgência a reforma de um bueiro na Estrada dos Flores, próximo a
residência do Senhor Elio Neves, na localidade de Morro da Pedra, pois o mesmo encontra-se há
seis anos obstruído. Solicito ainda o patrolamento e ensaibramento desta mesma estrada.
Segue fotos em anexo. Nº 133/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo
Municipal, através da Secretaria competente proceda no rebaixamento e colocação de bueiros
na Estrada dos Flores, no acesso do Beco Renerich, que liga a localidade da Estrada da Grota. O
pedido se justifica, pois a cada chuva a referida estrada fica totalmente danificada, causando
transtornos aos usuários da via, principalmente aos motociclistas que sofrem constantes
quedas. Sugiro que o Prefeito, juntamente com o Secretário responsável e os Vereadores desta
Casa, possa fazer uma visita ao local para tentar solucionar o problema. Segue fotos em anexo.
Nº 134/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente proceda no patrolamento, ensaibramento e roçada na Rua Lotário Inácio
dos Santos, estrada que liga a localidade de Pega Fogo à Morro da Pedra e estrada do Beco
Nelson Campos. Segue fotos em anexo. Nº 135/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Informo
ao Executivo Municipal que os moradores da estrada Lotário Inácio dos Santos, localidade de
Pega Fogo, senhores Paulo Tavares e Olício dos Santos, em conversa com este Vereador
disseram que disponibilizam as pedras necessárias para a construção das cabeceiras da Ponte da
referida localidade e contam com o apoio da Secretaria competente para finalizar este trabalho
que é de vital importância aos moradores. Segue fotos em anexo. Nº 136/2014 VEREADOR
GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras
providencie o serviço de patrolamento e ensaibramento da Rua Buenos Aires, no Bairro
Empresa, pois a mesma encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade, conforme
mostra a foto em anexo. Nº 137/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo
Municipal, através da Secretaria competente providencie os seguintes serviços na estrada do
Beco Renerich que liga a estrada da Grota à Estrada dos Flores: Patrolamento, ensaibramento,
sarjeteamento, colocação de bueiros e conserto da Ponte. O pedido se justifica, pois o local
encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade, dificultando a passagem de veículos e
até mesmo a coleta de lixo, pois o caminhão não consegue ter acesso naquele ponto da estrada.
Segue fotos em anexo. Nº 138/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo
Municipal juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente viabilize com urgência a criação de
uma Clínica Municipal para atendimento aos animais de rua, tendo em vista o grande número
de animais soltos pela cidade sem o mínimo de cuidado possível, onde muitas vezes sofrem
maus tratos até a sua morte, como mostra as fotos em anexo de um cachorro que foi
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encontrado agonizando em um terreno baldio. Nesse sentido é que buscamos agilidade na
instalação desta Clínica para que tais crueldades não continuem acontecendo. Nº 139/2014
VEREADOR LAURI FILLMANN: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria
competente providencie o serviço patrolamento e ensaibramento na Rua João Manoel Corrêa,
no Bairro Santa Maria, pois a mesma encontra-se intrafegável. Nº 140/2014 VEREADOR LAURI
FILLMANN: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente
providencie uma limpeza junto a calçada da Rua Júlio de Castilhos, próximo a Secretaria de
Educação, pois galhos e mato estão invadindo a área de passeio público. Nº 141/2014
VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com o Setor
de Iluminação Pública providencie o conserto de uma luminária na Rua Dorothea Schaefke,
esquina com a Rua Mascarenhas de Moraes, no Bairro Empresa. Nº 142/2014 VEREADOR
NELSON MARTINS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente
providencie com urgência o conserto da Ponte coberta na estrada de Olhos D’água, pois o
pedido já foi feito pelos moradores daquela região e até o momento nada foi realizado. Nº
143/2014 VEREADOR NELSON MARTINS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a
Secretaria competente providencie com urgência o patrolamento e ensaibramento das ruas do
Loteamento Tito Eldorado, pois diversas vezes o pedido já foi feito e até o momento não foi
atendido. As referidas ruas se encontram em estado de calamidade pública. Nº 144/2014
VEREADOR ARLEU MACHADO: Indica ao Executivo Municipal a realização de estudos e criação
de um Fundo Municipal para manutenção das vias públicas (ruas e estradas) do Município. O
fundo municipal poderá ser constituído de recursos próprios, como parcelas da arrecadação do
IPTU, destinação da arrecadação de multas e outras receitas, bem como através de repasses do
Estado, União ou Emendas Parlamentares dos Deputados Federais, e servirá para garantir
recursos vinculados para conserto ou pavimentação das nossas vias públicas. Nº 145/2014
VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com a
Secretaria competente e com a Empresa encarregada de recolher o lixo reciclável de nosso
município, faça um melhor treinamento com os funcionários que executam esta atividade. É
sabido que o lixo seco, aquele que pode ser reciclado, tem horário e dias determinados para ser
recolhido. Porém, o caminhão que recolhe este lixo seco, passa tão rápido pelas ruas, com os
garis "pendurados" na caçamba, que se torna impossível fazer o recolhimento da forma
adequada. Sem falar na falta de segurança dos garis. O contribuinte sente-se lesado
duplamente, pois cumpre com a cidadania separando o lixo, e paga uma taxa de lixo, que
obrigatoriamente deve ser recolhido da forma correta. Nº 146/2014 VEREADORA SANDRA
SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente
proceda no patrolamento e na limpeza do mato que está tomando conta das estradas de
Fazenda Fialho e Pega Fogo. A população que mora nas comunidades do Interior de Taquara não
está mais aguentando as crateras que tem nas estradas e também o mato que ali cresce. São
estradas onde circulam ônibus escolares com alunos todos os dias, caminhões com cargas,
carros com pessoas que trabalham na zona central. Estas estradas mal cuidadas estão colocando
em risco a vida das pessoas que por ali circulam. Se faz urgente um mutirão para tornar
novamente transitáveis tais estradas. Nº 147/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que
o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente proceda no patrolamento da
Rua Casemiro de Abreu, no Bairro Medianeira, pois a mesma encontra-se em péssimo estado de
trafegabilidade. Nº 148/2014 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Solicito que o Executivo Municipal
juntamente com a Secretaria competente providencie a confecção de dois abrigos de ônibus um
de cada lado da Rua da Empresa, próximo ao nº 957, pois as pessoas aguardam o transporte
completamente desprotegidas do tempo e também é um local de grande circulação de ônibus
de Fábricas. Nº 149/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal
juntamente com a Secretaria competente providencie o recolhimento de entulho e galhos na
Rua Osvaldo Brando, próximo aos nº 2787, 2847 e no final da rua, próximo a ERS 115, no Bairro
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Jardim do Prado. Nº 150/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito ao Executivo
Municipal que agende uma reunião com os Vereadores desta Casa Legislativa, bem como o
Diretor da Empresa Calçados Beira Rio S/A, a Promotoria de Justiça e o Poder Judiciário desta
cidade, para tratar de uma proposta de permanência da referida Empresa em nosso Município,
tendo em vista o incêndio ocorrido no último dia 02/02, que consumiu totalmente esta empresa
calçadista. Nesse sentido indico, dentro das possibilidades legais, podendo ser desapropriada
uma área de mais de 17 mil m², onde funcionava a antiga fábrica de piscinas Akesse, no Bairro
Santa Maria, ao lado da ERS 115, conforme cópia do mapa aéreo em anexo. Vale ressaltar que a
referida área encontra-se desativada há muito tempo e possui uma dívida de IPTU com o
Município num valor aproximado de 70 mil reais. Saliento que este local seria um ponto
estratégico para a instalação dos Calçados Beira Rio, tendo em vista a localização de sua Matriz
que fica na mesma rodovia ERS 115, na cidade de Igrejinha. Sabendo do interesse do Executivo
Municipal e de todos os taquarenses para que a Beira Rio permaneça em nossa cidade, desse já
peço urgência neste pedido. Nº 151/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo
Municipal, através da Secretaria competente providencie com urgência a limpeza de um terreno
baldio, com posterior notificação do proprietário, localizado na Rua Dórico Ferreira Paiva, ao
lado da residência de nº 166, no Bairro Santarém. O pedido se justifica tendo em vista que o
mato encontra-se muito alto fazendo com que cobras, ratos, aranhas e outros animais e insetos
invadam as residências colocando em situação de risco os moradores mais próximos. Ressalto
também que a moradora ao lado já protocolou junto a Prefeitura duas vezes neste ano a
referida solicitação, mas até o momento nada foi resolvido. Nº 152/2014 VEREADOR TELMO
VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie o
serviço de patrolamento e ensaibramento da Estrada do Morro Alto e do Beco dos Aviários
desta mesma localidade. O pedido se faz necessário devido às más condições de trafegabilidade.
Após a leitura da matéria o Presidente deu início a Palavra em Expediente, concedendo o tempo
de 05 (cinco) minutos a cada Vereador, seguindo a ordem descrita no Artigo 91 do Regimento
Interno desta Casa. PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR LAURI FILLMANN: Boa Tarde Senhor
Presidente, colegas Vereadores, imprensa, demais pessoas que nos acompanham. Foram
encaminhados requerimentos ao Executivo, para avaliarem algumas estradas que após chuva,
ficaram em condições precárias. Tivemos o privilégio de recepcionar neste fim de tarde a nossa
Garota Verão. Nunca é demais comentar, pois ela é um feito histórico em nosso Município. São
prenuncias de um ano muito bom para Taquara e que outras conquistas possam vir. Essa
semana, no dia cinco de março, a CNBB Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, declarou
aberta a Campanha da Fraternidade de dois mil e quatorze, assim como faz desde a década de
sessenta. Tema muito importante, onde irá se trabalhar fortemente, junto com todas as
instituições do País, a questão da justiça, o combate ao tráfico humano. Trabalho
importantíssimo que a Igreja Católica realiza. Vamos deixar nosso apresso neste sentido, dentro
do que estiver ao seu alcance, olhe um pouco mais, com carinho as questões das injustiças
sociais que estão acontecendo a nossa volta. O Mundo está precisando de amor acima de tudo,
é muito bem vinda à questão que a Igreja evidencia mais uma vez, e que possamos melhorar
como seres humanos. Aproveito antes de finalizar, para homenagear todas as mulheres, pois dia
oito estaremos comemorando o Dia Internacional da Mulher. Aquela que não for possível
receber um abraço pessoalmente fica estendida nossa gratidão, nossos parabéns por esses
verdadeiros anjos que nos cercam, nossas esposas, filhas, mães e sogras. Minhas colegas
Vereadoras, Servidoras da Casa, estendo meu abraço, pelo exemplo de cidadãs. Parabenizo
todas as Mulheres do Mundo, que Deus ilumine e conceda muita força e que a luz divina as
ilumine. Obrigada. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Senhor Presidente,
Membros da Mesa, Vereadores (as), aos ouvintes da Rádio Taquara, meios de comunicação e
comunidade aqui presente. Como pronunciou o Vereador Lauri, lembramos e homenageamos a
Garota Verão, que teve muitos obstáculos para obter o título, divulgando o nome de nosso
Ata nº 3.969, de 06 de março de 2014.

Página 5 de 14

Município. Gostaria de destacar o trabalho que a Brigada Militar, fez durante o carnaval que
aconteceu em Taquara, o Major Zanini merece realmente ser parabenizado. Foi colocada uma
segurança efetiva, coibindo e inibindo ações de mal feitores, que vem a estas festas populares
com intenção de depredar, anarquizar, ferir, atrapalhando o bom andamento desta festa.
Estiveram no mínimo dez viaturas circulando, com número excelente de Policiais, parabenizo
toda equipe. Estive reunido com o Secretário de Obras, foi me passado que está organizando
uma ação, junto aos Bairros mais atingidos, as ruas de nossa cidade como, por exemplo: Bairro
Mundo Novo, Medianeira, Santa Rosa, Santa Maria, Eldorado, Empresa, as ruas estão precárias,
por motivo das chuvas frequentes em nosso Município, colocando em risco o trânsito. Estão
planejando fazer um mutirão, com veículos e máquinas do interior, fazendo frente a estas
necessidades que acontecem em nosso Município, na área Urbana de nossa Cidade. Pedimos
uma solução referente as casas, no Bairro Empresa, o qual Secretario Inácio demonstrou
interesse em ajudar a resolver esta situação. O Prefeito colocou que tudo que estiver a seu
alcance seja feito, para resolver o problema. Os Vereadores, principalmente os que residem
neste local e a comunidade têm nos cobrado bastante. Nós Vereadores cobramos
continuamente a solução deste problema, pois está em precariedade. Faremos uma
homenagem para as mulheres escolhidas por cada um de nós, mulheres que consideramos
especiais, e que de alguma forma fazem parte de nossa vida. Justo que esta Casa faça
homenagem, pois a mulher é, filha, sogra, cunhada, esposa, mas principalmente é mãe. Com um
gesto simples quero fazer uma homenagem à mãe das mães, nossa Senhora Aparecida.
Obrigado a todos. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Saúdo a todos, Colegas Vereadores,
comunidade que se faz presente hoje na Casa, ouvintes da Rádio de Taquara. A parte Vereador
Lauri Fillmann: Fez uso da palavra fazendo um convite a todos os colegas e comunidade para
participarem da festa na Padilha Velha. É importante prestigiarmos a comunidade do interior
Retomando a palavra, o Vereador Moisés Rangel: Peço desculpas por mais uma vez usar esta
Tribuna, para falar sobre a Rua Duque de Caxias, na Localidade de Batingueira. È inacreditável o
que está acontecendo. A comunidade que acompanha, colegas Vereadores que estão aqui
sabem e são testemunhas do quanto já foi cobrado. No ano passado por várias vezes,
reivindicamos a manutenção das estradas. Em dezembro, tivemos uma janta, ligada ao meio
rural, a qual o Prefeito Tito estava presente. Havia morador de Batingueira, conversou com o
Prefeito e o Diretor de Obras que estava na reunião, e nos garantiram que no dia seguinte seria
resolvido, mas nada foi feito. No inicio do mês de fevereiro a comunidade se organizou, e fomos
até o gabinete. Conversamos com o Secretário de Obras e o Prefeito não podendo estar
presente, falou com a comunidade pelo viva voz, dizendo que em fevereiro seria solucionado o
concerto da mesma. Estou com uma reportagem do Jornal NH do dia quatorze de fevereiro de
dois mil e quatorze, que publica uma matéria da visita ao gabinete do Prefeito. A reportagem
diz: produtores pedem melhorias nas estradas, vou ler só uma parte. Após receber documento
contendo as reivindicações dos produtores, Ferreira informou que ainda em fevereiro será
realizado um mutirão por meio da Secretária Distrital de Padilha e da Secretaria de Obras do
local. Hoje dia seis de março, não foi dada satisfação, uma falta de respeito, de compromisso
com a comunidade do interior. Que faremos, a comunidade e Vereador notificaram tendo sido
publicado pela imprensa, mas não foram lá, mentiram para comunidade. A desculpa é que não
tem máquinas, mas sabemos de estradas principais do interior que foram feitas. Porque aquela
não foi feita, não foi roçada? A Rua de Açoita Cavalo, em um ano e meio que o Prefeito está na
administração, foi feita duas ou três vezes que bom, mas teria que ser feito em todas as
estradas. Ficam me falando sobre a administração passada, mas não queremos saber do
passado, pois não fui Vereador aquela época, sou agora. O Prefeito Tito não administrou aquele
tempo é Prefeito agora. Já se passou um ano e dois meses e ainda não foi feito a manutenção
em Batingueira. Tenho conversado com a comunidade, nos próximos dias teremos que entrar
com uma atitude mais drástica com a administração. Infelizmente chegou ao limite. Obrigado.
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VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Saúdo a todos, demais Colegas. Falei hoje sobre a Garota
Verão, lembro que naquela época já era Vereador. A correria que tivemos quando a Andreia foi
eleita. Infelizmente o Poder Público esqueceu que poderiam participarem mais, pois esta
elevando o Município de Taquara para todo o Estado. Que nos próximos anos, desde o inicio, o
Governo Municipal apoie, para que não tenhamos transtornos no final do concurso, com o titulo
para uma taquarense. As Vereadoras Sirlei e Sandra foram juradas, desde lá já deveriam ter se
organizado. Fica um alerta para próximo ano. Hoje começaram a manutenção das estradas no
Loteamento Tito e Eldorado. A cobrança havia sido feita a um mês atrás. Se tivessem feito daria
para ter salvado o material que estava na sarjeta da rua e puxar de volta. Não gastariam nada,
teriam pouco trabalho. Para vocês terem ideia, pedi com urgência em estado de calamidade
pública, o ônibus não quer mais passar no local, tem valos de cinquenta centímetros nas
travessas das ruas. é lastimável, só espero que façam tudo certinho e bem feito. Na terça recebi
uma reclamação sobre a ponte dos Olhos D’água que está em péssimas condições. Já foi
reclamado e não dá para passar. Na entrada da ponte tem a passagem de pedestres de madeira,
acabou abrindo um buraco, tiraram as tabuas e entortaram todos os ferros para cima pela
travessia da ponte. Peço que seja feita estas melhorias com uma atenção dobrada sobre estas
situações. Temos algumas ruas que cada chuva que der a Prefeitura terá que verificar, pois não
tem canalização. Não podem deixar chegar a tal situação precária, pois depois fica mais difícil o
conserto. Os valos foram prometidos no mês de outubro, mas até agora nada foi concretizado.
Vamos para melhor parte de hoje, teremos quinze mulheres para serem homenageadas.
Gostaria de homenagear todas as Mulheres de Taquara especialmente, nossas funcionárias da
Câmara, as Vereadoras Sandra, Sirlei e todas que acompanham este Plenário. Lembro-me
quando tinha meus quinze anos, para mulher trabalhar era uma dificuldade, hoje todas têm seu
espaço e suas devidas funções, isso é muito importante. VEREADOR REGIS BENTO DE SOUZA:
Passou a palavra para o Vereador Telmo Vieira. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES
DOS SANTOS: Boa Noite a todos. Quero saudar Senhor Presidente, Mesa diretora, Colegas
Vereadores (as), imprensa, comunidade. Faço um pequeno relato da minha vida, com uma
situação que se gerou em dois mil e sete a qual tive a oportunidade de ocupar a Secretaria de
Assistência Social do Município de Taquara. Tivemos um grupo de trabalho muito bom, onde
tivemos um bom resultado que até hoje fica na memória da comunidade. Conseguimos fazer
algo que a União e o Estado não conseguiam fazer. A descentralização dos Grupos de Orientação
Sócio Familiar. Conseguimos tornar o Município de Taquara uma referência, onde fomos
indicados para receber um Prêmio Latino Americano um prêmio internacional. Tive a honra de
trazer para o Município de Taquara. Mas recebemos este prêmio pelo excelente trabalho da
equipe social, na qual coordenava em dois mil e sete e tivemos a oportunidade de trazer para
Taquara este titulo tão importante que recebemos das mãos do Embaixador da Venezuela, Júlio
Garcia. Também estavam presentes outras autoridades importantes como Lili Marinho, herdeira
da Rede Globo, hoje já falecida, e também recebendo o Prêmio de representando da UNICEF.
Foi uma honra ter dirigido a Secretaria nesta época a qual conseguimos tal façanha. Para minha
surpresa meu partido recebeu o convite para que assumisse novamente a Pasta da Secretaria do
Desenvolvimento Social. Os partidos, juntamente com meus colegas Vereadores insistiram nesta
possibilidade de exercer novamente este setor. Quero agradecer e pedir licença a meus
eleitores, pedir licença a comunidade, para desenvolver esta função. Será por um período
indeterminado. Entendemos que podemos ajudar o Município neste momento, podemos
contribuir com as Políticas Públicas. Venho através deste pedir licença para a comunidade para
que a partir de amanhã possa então assumir Senhor Presidente a Secretaria de
Desenvolvimento Social do Município de Taquara. Sempre relato para as pessoas que minha
vida nunca mais foi a mesma depois que assumi esta Secretaria. Pude perceber, com uma
situação, que conseguimos, ver o quanto as Políticas Públicas se tornam importantes na vida das
pessoas. Temos inúmeros relatos que, melhoraram de saúde, viveram mais anos, por terem
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participado de uma simples oficina onde conseguiram desenvolver e melhorar sua saúde. Estou
grato por estar assumindo este setor, ao Partido, ao Prefeito Municipal pela confiança, pois é
uma responsabilidade muito grande. Nesta se trabalha a Política da Mulher, do idoso, dos PDD
Portadores de Deficiência, da Família Carente. Seria importante que levássemos para a
comunidade essa nova possibilidade. Agradeço a todos, mesmo com as nossas diferenças, que
sempre possamos manter o crescimento e buscando o bem estar da comunidade. É isso que
precisamos. Neste sentido só tenho a agradecer, e estarei a disposição de todos, principalmente
da comunidade. Quero aproveitar a oportunidade dizer que no Conselho de Saúde a qual
participo gostaria de deixar indicado o Vereador Guido Mario para assumir meu lugar, tão logo
volte e assuma novamente esta comissão tão importante. Desejo Feliz Dia das Mulheres a todas,
que Deus as conduza o futuro com respeito e dignidade. Obrigada a todos. Presidente Arleu
Machado pronunciou: Vereador Beto Timóteo amanhã nove horas na Prefeitura de Taquara,
para tomar posse da Secretaria de Assistência Social. Quero como Presidente desta Casa dizer
que neste período que estivemos aqui, por mais de um ano foi muito bom ter o Beto Timóteo
como Vereador, honesto, trabalhador, que fala a verdade. Temos certeza que fará um belo
trabalho na Secretaria. Com certeza ganharão muito, com a presença do Vereador, também o
Município de Taquara será privilegiado. Está a frente uma pessoa competente, portanto Beto foi
muito importante a sua estadia na Câmara. Estará conosco futuramente, apenas se afastando
para fazer um trabalho e novamente retornar á Casa. A Diretora do Legislativo. Marilene
Wagner fez uso da palavra a pedido do Presidente para divulgar o Requerimento descrito
abaixo: Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos, Vereador do Partido Progressista, vem,
respeitosamente, com base na Lei Orgânica e no Regimento Interno, REQUERER licença por
prazo indeterminado para assumir o cargo de Secretário de Assistência Social e Habitação do
Município, a partir do dia sete de março de dois mil e quatorze. VEREADORA SANDRA BEATRIZ
SCHAEFFER: Boa noite Senhor Presidente, demais componentes da Mesa, Colegas Vereadores,
senhoras (os). Vereador Beto Timóteo baseado no seu trabalho de um ano e dois meses como
Vereador, tenho certeza que terá junto a Secretaria de Assistência Social pleno êxito. Desejolhe toda a sorte e sucesso. Venho deixar um abraço bem apertado, para o Leleco, nosso
trabalhador da Rua Marechal Deodoro, que está sempre deixando a Praça embelezada. Fez
aniversário no dia três de março e tenho certeza que está nos ouvindo. A minha fala hoje, será
direcionada as mulheres e não poderia ser diferente. No dia oito de março, comemoramos o Dia
Internacional da Mulher. Data lembrada em todo o Mundo. Com manifestações que reafirmam
a nossa luta pelo fim da violência, preconceito e discriminação contra a mulher. Este dia foi
criado como reconhecimento a luta por direitos iguais as mulheres, que passaram a ganhar
força principalmente durante o fim do século dezenove. Não se sabe exatamente quando foi
que o fato realmente ocorreu. Mas é comum que se relacione o Dia Internacional da Mulher ao
incêndio criminoso que teria ocorrido em Nova York, nos Estados Unidos, em mil oitocentos e
cinquenta e sete que teria matado mais de cento e vinte trabalhadoras. Desde então se
desencadeou uma serie de movimentos de luta pelos direitos femininos. A partir daquele século
com maior ingresso das mulheres no mercado de trabalho, especialmente nas fábricas, durante
a revolução industrial surgiram diversos movimentos em prol de melhores condições e direitos
iguais para as mulheres. Além das lutas por melhores condições de trabalho este dia se encere
em outras reivindicações femininas como o direito ao voto. Passado a cerca de cem anos dos
protestos e movimentos o que sobrou deste espírito de luta e mobilização por direitos iguais.
Desafio ainda existente pode destacar a maior participação da mulher no mercado de trabalho e
também em setores como a política, pois os desafios ainda estão presentes, o Brasil não tem um
projeto grandioso no combate a gravidez na adolescência, isso é muito preocupante. Existem
muitos preconceitos enquanto estivermos nesta situação fica difícil pensarmos em projetos
maiores. É preciso respeitar a mulher não só no dia oito de março, mas também durante todos
os outros trezentos e sessenta e quatro dias do ano, a começar pelo respeito próprio que muitas
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mulheres ainda precisam conquistar. Ela é muito mais que um simples fruto tirado da costela de
um homem, ainda ilustramos as paginas policiais dos jornais mundo a fora, por violência sexual,
verbal ou física. Precisamos nos afirmar como mulher termos direitos de receber salários iguais
ou melhores que os homens, quando na verdade fizemos trabalhos iguais ou até mesmo
maiores que um homem. A mulher precisa firmar como sexo frágil a todo o momento que um
dia alguém pronunciou que ela pertence a classe do sexo frágil. No dia a dia sempre vemos e
ouvimos um caso de violência à mulher. Não é difícil se deparar a tal situação que muitas de nós
sofremos algum tipo de violência e temos medo de denunciar o agressor por temerem uma
repressão ainda maior da que já vem sofrendo. Ainda existem mulheres com pouca informação
que não conhecem seus direitos perante a lei, sendo submetidas a agressão física, psicológica,
moral e sexual. Causando abalos irrepreensíveis, a mulher que é mãe, esposa, dona de casa,
artista, vendedora, professora, e dentre outras funções, ainda não conseguiu se firmar, perante
a sociedade porque ainda existem barreiras perante muitos. Elas precisam de carrinho, atenção,
respeito, dignidade, dedicação, honestidade, franqueza. Precisam ter força e garra sempre, pois
mesmo tendo conquistado tanto espaço ainda falta muito para que seu verdadeiro espaço seja
ocupado e não apenas conquistado. Para encerrar Presidente Arleu, dia dez de março o
Ministério da Saúde dará início a uma Campanha Nacional da Vacinação contra o HPV. Serão
imunizadas meninas dos onze aos treze anos. Agradeço a atenção e espero que sábado seja um
dia muito feliz para todas as mulheres desse nosso Planeta. Muito obrigada. VEREADORA SIRLEI
TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimento nosso Presidente Vereador Arleu Machado
e na pessoa deste a todos que estão de alguma forma nos ouvindo neste momento. É uma
época que nós precisamos prestar contas ao leão e pagar nossos impostos. Em dezembro
tivemos uma oportunidade de fazer uma doação de seis por cento do imposto devido, direto a
uma instituição que faz parte do CONDICA de Taquara. Fiz a doando diretamente ao lar Padilha.
Agora nós temos novamente uma oportunidade um pouco diferente no procedimento e no
percentual. Podem doar o imposto devido que obrigatoriamente teremos que pagar três por
cento deste valor devido, e podemos informar a pessoa que faz o nosso imposto um campo para
informar o CONDICA de Taquara como recebedor e fará o destino deste valor a uma instituição.
Temos no Município de Taquara três instituições inscritas, APAE, Lar Padilha, Associação Amigos
do Livro no Bairro Impressa. Temos três instituições merecedoras de receberem o auxilio.
Teremos que pagar igual, então que façamos destinando esse valor para o atendimento de
nossas crianças e adolescentes. Que bom podermos colaborar. As pessoas jurídicas também
podem ajudar e, convido os Vereadores a buscarem essa informação e fazerem a sua doação.
Vou falar um pouco do nosso amigo Francisco que coordena uma escolinha de futebol no
Campo do Palmeiras, do Bairro Empresa. Há mais de vinte anos é um doador de serviço as
crianças. As mesmas tem perguntado o dia que será o retorno das aulas. Informo que ocorrerão
no próximo sábado a partir das oito horas da manhã, com uma equipe voluntária pra serem
feitas as inscrições das crianças que irão participar da Escolinha de Futebol. Estaremos
convidando, teremos uma propaganda no Bairro Empresa, para os pais acompanhem as
crianças, levando documentos de identificação, ou seja, carteira de identidade ou uma copia da
certidão de nascimento. Com isto poderemos fazer as inscrições das crianças. Esta escolinha de
futebol do nosso amigo Francisco será bem organizada. Terão que comparecer com um
responsável e seus devidos documentos em mãos, para que funcione devidamente
regulamentado e não tenha problemas para ninguém. Quero ainda mencionar que hoje é um
dia especial. Teremos nesse espaço quinze mulheres que significaram para nós Vereadores do
Município, um momento único. Vou finalizar a minha fala desejando ao Vereador Beto Timóteo
muito sucesso e luz nessa nova embrenhada na vida política. Tua pessoa fará a diferença no
Desenvolvimento Social do Município. É uma pessoa determinada, nós precisamos de pessoas,
com esta garra a frente das Secretarias Municipais. Desejo-te muito sucesso a todos e uma
excelente semana. VEREADOR TELMO VIEIRA: Quero saudar a todos os colegas Vereadores,
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demais membros da Mesa, comunidade aqui presente e ouvintes da Radio Taquara. Destaco
alguns requerimentos feitos ao Executivo e Secretarias competentes. Solicito através deste,
reparo na Estrada do Morro Alto e Beco do Aviário. Sabemos das dificuldades que as Secretarias
estão encontrando, para sanar o problema enfrentado nestas vias. Sugeri ao Secretario Ferreira
que fosse feito mutirão, pois, enquanto não temos maquinário suficiente, vamos aderir esta
ideia, para que possamos resolver os problemas de nossas estradas no Município. Saliento
também, o pedido com urgência, que executem a limpeza de um terreno na Rua Dórico Ferreira
Paiva, ao lado da residência cento e sessenta e seis, no Bairro Santarém, pois existe proliferação
de animais peçonhentos. Envio votos de congratulações aos Senhores Diego Rizzi de Almeida
Silva e Cesar Gabriel Cardoso, pela inauguração da mais nova modalidade de esporte Rajada
Paintball, instalada na Rua Sete de Setembro. Parabenizo os proprietário e adeptos, por este
empreendimento, no pioneirismo proporcionando entretenimento em nosso Município e
Região. Concluo o tempo, prestando uma homenagem às Mulheres do Brasil e do Mundo.
Tenho como referência de Mulher, minha mãe, esposa, filhas, irmãs. Mulher não é um ser frágil,
mas sim muito forte, se soubessem a força que possuem, nós homens estaríamos de joelhos aos
seus pés. Deus criou o homem e este se sentiu tão só, que fez a mulher. Antes da palavra amor,
vem elas, pois a palavra amor conheci somente com afago de minha mãe. Elas possuem uma
bondade, uma proteção sobre o outro. Hoje, a mulher está sendo valorizada, pois temos mesmo
até como Presidenta do Brasil. Deixo aqui minhas felicitações para todas elas. Parabenizo o
Vereador Roberto Timóteo, que Deus abençoe nesta nova empreitada, ficando esta Casa de
portas abertas. Que Deus abençoe todos vocês e uma boa semana. VEREADOR VARDECIR
VARGAS DE ALMEIDA: O Vereador saudou os colegas, comunidade presente e a todas as
mulheres, especialmente minha esposa Gisele, minha filha Maria Eduarda, colegas Sandra e
Sirlei, e a Garota Verão pelo belo trabalho feito no Rio Grande do Sul. Desejo uma saudação
especial ao primeiro suplente de Vereador, Anildo, que se encontra na Casa e assumirá na
próxima semana. É de suma importância, pois fortalece a Bancada Evangélica e o Bairro
Empresa com mais um Vereador, onde temos também o Jairo, Presidente do CPM do CIEP, onde
tem uma tarefa árdua em que o Estado não proporciona as condições necessárias para
realização dos devidos reparos na instituição. Envio votos de Congratulações á Igreja Evangélica
Assembleia de Deus pelos 78 anos, junto a nossa cidade, comemorados neste mês e pelos 90
anos de fundação no Rio Grande do Sul e 103 anos no Brasil. Parabéns, que Deus continue
iluminando para o crescimento desta obra em nosso Município e no Brasil. Se o Senhor não
edificar a casa, em vão os que edificam, se o Senhor guardar a cidade em vão vigia a Sentinela.
Salmo cento e vinte e sete. Parabenizo o Pastor Enilton, pela passagem de quinze anos de
pastorado. Participei da Primeira Conferencia Intermunicipal de Defesa Civil em Taquara,
realizada na FACCAT no dia de hoje. Estavam presentes seis Prefeitos da Região e, para surpresa
minha, Taquara onde sediou a primeira Conferencia Municipal do Brasil, não tinha
representantes. O Prefeito de Taquara, mesmo sendo Presidente da AMPARA, não participou. É
vergonhoso para o Município não termos a presença do Prefeito de Taquara. Apresento aqui
uma foto da Rua Treze de Maio, onde é grande a indignação dos moradores. O Secretario de
Obras não tem comando, não escuta ninguém. Não falo aqui dos funcionários e gostaria que
este não criasse atrito junto destes, dizendo que informei que os mesmos não trabalham. Está
na hora do Prefeito Tito trocar. Começa as obras e não conclui, ficando inacabadas. Referente
ao terreno para o Corpo de Bombeiros na Avenida Sebastião Amoretti, este Vereador,
juntamente com o Vereador Lauri Filmann, estivemos em Porto Alegre, no dia três de abril,
falando com a Estela. Neste dia nos reunimos com o Comandante do Corpo de Bombeiros,
juntamente com Deputado Burmann, e, no dia nove de maio o Secretario Michels assinou a
doação do terreno situado na Sebastião Amoretti, para que fosse instalado ali os Bombeiros.
Terreno este, que hoje encontra-se para a construção da UPA e que, até o momento não foi
colocado nenhuma pedra. Estarei tomando uma atitude mais incisiva para ver o que acontece.
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Peço que respeite estes Vereadores, pois batalharam e correram atrás. Tivemos na semana
anterior uma reunião aqui nesta Casa, onde o Prefeito ficou de participar e não apareceu. Um
desrespeito com esta Casa, com os quinze Vereadores, onde seria tratada a compra do terreno
para o Corpo de Bombeiros o qual foi prometido por ele, no dia em que foi lançada a construção
da UPA. Enviou simplesmente o Secretario Paulo Moller. Quem solicitou o terreno para a UPA
foi o Prefeito e não os Vereadores. É importante resolvermos logo esta situação, pois neste final
de semana queimou mais uma casa na Rua Mundo Novo. Solicitei com máxima urgência uma
reunião com o Executivo Municipal, Diretor dos Calçados Beira Rio, Promotoria e Judiciário, para
tratar da permanência da referida empresa neste Município. Temos uma área de dezessete mil
metros quadrados, antiga sede da Akesse, ao lado da RS cento e quinze, onde seria uma área
privilegiada, ficando próxima da matriz, que fica em Igrejinha. Esta empresa Akesse, tem uma
divida com o Município em torno de setenta mil reais. Que seja feita uma reunião com
Judiciário, com a presença desta Casa, para desapropriação deste local, e instalando ali a
Calçados Beira Rio. Uma boa semana a todos e que Deus ilumine o coração de cada mulher pelo
seu dia. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Saúdo o Presidente, colegas Vereadores,
servidores da Casa, ouvintes da radio Taquara e toda a comunidade. Quero desejar sucesso ao
Vereador Roberto Timóteo que estará assumindo a Secretária de Desenvolvimento social, a qual
tem experiência e que faça um bom trabalho, podendo contar este Vereador. Felicito e faço
uma homenagem a todas as mulheres de nosso Município, em especial as nossas colegas aqui
da casa. Mulher fraca, fortes, não importa. Mulheres mostram que mesmo através da
fragilidade são fortes o bastante para erguer a cabeça, sem desistir, pois sabemos que são
capazes de vencer. Tem a delicadeza das flores, a força de ser mãe, o carinho de ser esposa.
Reciprocidade de ser amiga, a paixão de ser amante e o amor de ser melhor. São fêmeas,
guerreiras, vencedoras. São sempre o tema de um poema. Distribui paixão, meiguice, força,
carinho e amor. São um pouco de tudo, calmas, agitadas, lentas, vaidosas, charmosas,
turbulentas. Mulheres fortes e lutadoras. Mulheres conquistadoras, que amam e querem ser
amadas. Elegantes e repletas de inteligência. Com paciência o Mundo soube conquistar.
Mulheres duras, fracas, mulheres de todas as raças. Mulheres guerreiras, mulheres sem
fronteiras. Mulher que traz a beleza e luz aos dias difíceis, que divide sua alma em duas, para
carregar tamanha sensibilidade, e força. Que ganha força do Mundo com sua coragem que traz
paixão no olhar. Mulher que luta pelos seus ideais, dá a vida pela sua família, que ama
incondicionalmente, que se arruma se perfuma que vence o cansaço. Mulher que chora que ri
mulher que sonha. Tantas mulheres, belezas únicas vivas, cheias de mistério e encanto.
Mulheres que deveriam ser lembradas, amadas, admiradas, todos os dias. Para vocês mulheres
neste dia tão especial Feliz Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todos e um grande abraço,
com um bom final de semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Saúdo o
Presidente, colegas Vereadores(as), comunidade aqui presente. Falar das mulheres é uma coisa
fascinante, e hoje muito mais pois está aqui presente a Marina Streit, que tem brilho no olhar,
que tem futuro, e uma grandeza enorme, a sua humildade. Não poderia deixar de falar da
minha esposa, minha filha, colegas Vereadoras, e também das servidoras aqui da Câmara.
Semana passada quando queimou uma casa no Bairro Mundo Novo, falaram tanto sobre os
Bombeiros nos meios de comunicação, dizendo que nós Vereadores estavam fazendo o quê?
Não estávamos batalhando pela volta dos Bombeiros. Mas não seria a volta deles ao Município,
mas sim uma nova unidade. Algumas pessoas falavam que os Vereadores não faziam nada, a
Vereadora Sandra interpelou, também justifiquei que tivemos uma reunião quinta- feira,
solicitada pelo Vereador Valdecir. Este informou que juntamente com Vereador Lauri, foram a
Porto Alegre, solicitar aquele belíssimo trabalho a aquisição do terreno para o Corpo de
Bombeiros, onde hoje, foi designado para a construção da UPA. E digo mais, a questão da UPA,
o Município só fala em dificuldades financeiras. Poderia ter instalado junto ao Hospital e assim
deixando aquele terreno para o Corpo de Bombeiros. Assim estaríamos atendendo duas
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dificuldades da comunidade. O Prefeito destinou o terreno para UPA, deixando descoberta a
questão dos Bombeiros. Poderia ter atendido as duas reivindicações. Gostaria que fosse
estudado com nosso Jurídico da Casa, o que pode ser feito para sermos respeitados pelo
Executivo. Pois pedidos feitos no início, em dois mil e treze ainda não foram respondidos Tenho
certeza que nenhum Vereador recebe resposta. Solicito para nosso jurídico que interpele para
que seja solucionado. Fiz algumas solicitações, a qual uma delas se refere ao Posto do Bairro
Empresa. Recebi uma ligação da Secretaria, a pedido do Dr. Pimentel, me passando que seria
impossível o Posto abrir mais cedo, que tem um horário diferenciado. De certa forma o
Secretário falou que era ilegal. Não concordo poderia sim abrir mais cedo, não é ilegal, pois lá se
atende pessoas de todos os lugares. Temos funcionando especialidades variadas neste local.
Quero justificar o porquê de abrirem mais cedo. As pessoas ficam na fila, expostas ao sol, chuva,
ao relento, principalmente as vindas do interior. Podemos resolver este problema colocando um
funcionário que abra mais cedo e possa sair mais cedo, com a distribuição de fixas, onde os
pacientes poderiam aguardar no interior do prédio a sua vez de serem atendidos. Teria varias
coisas para expor, vou respeitar o meu tempo e sua compreensão. Agradeço a todos e uma boa
semana. VEREADOR GUIDO MÁRIO PRASS FILHO: Saúdo o Presidente, demais Vereadores (as).
Com muita alegria recebemos aqui nesta Casa hoje, Marina Streit, Garota Verão dois mil e
quatorze, que honra muito nossa Cidade. Faço alguns encaminhamentos para conserto de
estradas, pois realmente estão precárias. Faço um pedido verbal, que seja encaminhado ao
Prefeito para que providenciem roçadas nas estradas do interior em especial as estradas de
Fazenda Fialho, que vai em direção ao Figueirão. Encaminho um requerimento para que seja
concertada a estrada Beco Renerich, que liga a Estrada dos Flores, Estrada da Grota, estão com
muita dificuldade nem o caminhão do lixo consegue passar. A ponte quebrada na Estrada do
Pega Fogo, os moradores de lá estão dispostos a ajudar o município doando as pedras para que
seja construído a nova ponte. O Município entre com cano, cimento e a mão de obra. Os donos
de pedreira Paulo Tavares e Ulisses dos Santos darão a pedra necessária para que essa obra seja
concretizada mais rápido possível. Tenho mais uma solicitação de roçada, patrolamento,
ensaibramento da Estrada Inácio dos Santos a mesma da ponte. Também a Estrada Beco Nelson
Campos, que é uma bifurcação que vai em direção à Pega fogo e Morro da Pedra. Também
melhorias na Estrada do Entrepelado, que ligada a Arroio Grande, a Prefeitura executou uma
obra naquele local, no meu entender não dará resultado, pois um produtor que tira em nota
mais de quarenta mil reais por mês produzindo melado, e a estrada que dá aceso a sua
propriedade em péssimas condições. Venho fazer um pedido de rebaixamento da Estrada dos
Flores, que dá aceso a Estrada Beco Renerich, com a colocação de bueiros, pois com as chuvas,
ficam bastante danificadas.. Também solicito o conserto de bueiro nesta mesma estrada, pois
encontra-se entupido a mais de seis anos e que, realizem o patrolamento, ensaibramento e
roçada deste local.Peço ao Executivo que providencie com urgência a reforma geral da rede
elétrica da Escola Theóphilo Sauer, pois com a ampliação, permaneceu a rede antiga de muitos
anos. Possuem equipamentos novos e não podem serem ligados. Estamos encaminhando
Moção de apelo ao Secretario Estadual de Educação para seja colocado monitores nas Escolas
Estaduais. A Bancada estará encaminhando uma Moção de Apelo ao Secretario da Educação e
ao Governo do Estado para que seja feito as reformas necessárias no CIEP. A mesma encontrase em condições muito precária. Faço pedido de recolhimento de entulho e lixo na Rua Osvaldo
Brandão, próximo ao número vinte e sete, oitenta sete, vinte oito e próximo a ERS 115, pois o
lixo já invadiu a pista. Passei por uma situação muito triste com um cachorro no Bairro Empresa,
encaminhei pedido ao Secretário e nada foi feito. Fiz contato com a Vereadora Sandra, que
através da APATA autorizou que encaminhasse a uma clínica e infelizmente o animal veio a
falecer. Faltou competência do Secretário, não levou a sério o recado que passei. Peço que a
Administração crie o mais rápido possível a Clinica Veterinária Municipal, para que não se repita
mais fatos como estes. Para encerrar, desejo um Feliz Dia das Mulheres, que sejam muito felizes
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porque merecem. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, Vereadores
(as). Tivemos hoje a presença da Garota Verão. Senti-me muito honrado e em seu nome quero
homenagear todas as mulheres, que estão nos ouvindo. Fiz dois requerimentos que quero
passar aos Senhores, de extrema importância. Indica ao Executivo Municipal a realização de
estudos e criação de um Fundo Municipal para manutenção das vias Públicas, ruas e estradas do
Município. O Fundo Municipal poderá ser constituído de recursos próprios, como parcelas de
arrecadação do IPTU, destinação de arrecadação de multas e outras receitas bem como através
de repasses do Estado, União, através de emendas Parlamentares de Deputados Federais.
Servirá para garantir recursos vinculados, para concerto ou pavimentação das nossas vias
Públicas. Fiz esta indicação por estarmos vendo a situação muito difícil em Taquara, com as
nossas estradas. Não estamos aqui para fazermos críticas destrutivas com o Prefeito Municipal,
e sim, com o intuito de ajudar a resolver o problema. O Prefeito poderá criar este Fundo
Municipal, pois não é difícil, para que seja feita a manutenção destas vias. Se já estivesse
existindo, hoje não teríamos tal situação. Serviria para cobrir concertos de estradas, compra de
retro escavadeira, entre outros e, as ruas estariam pavimentadas. Um fundo que possa buscar
verba. Gostaria que o Prefeito Municipal considerasse e não engavetasse esta indicação. Fiz
outro requerimento de pedido de informação solicitando ao Prefeito Municipal, se existe
programa de atendimento médico e exames oftalmológicos com prioridade aos alunos da rede
Pública Municipal de Ensino. O motivo dessa solicitação seria priorizar as crianças, pois não
estão tendo um rendimento adequado nas escolas, já que muitas apresentam problema de
visão. Seria importante ter exames oftalmológicos para resolver este situação. Estou bastante
preocupado com minha região, Fazenda Fialho, onde nasci e me criei, e que minha família
permanece morando. Está critica a situação das estradas em Fazenda Fialho, Pega Fogo, Santa
Cruz, e outras localidades adjacentes, não sei o que acontece, parece que esta tendo uma
prioridade para Padilha, Rio da Ilha, as estradas de lá estão melhores. Prefiro entender que não
seja assim, ou que lá naquela região não esteja tendo mais privilégios do que do rio para lá. O
que estou expondo se chama critica construtiva, pois faz parte do ser humano, tentar puxar a
brasa para seu assado. Peço que a bancada do rio para lá, o Vereador Guido Mário. Que fosse
atendido todas estas regiões, Figueirão, Fazenda Fialho, Pega Fogo, Morro da Pedra, Santa Cruz,
Morro Pelado, pois a situação esta deplorável. Segundo motorista de ônibus, estão
intransitáveis. No Figueirão, o mato esta passando por cima da estrada, estamos oferecendo
ajuda da Câmara de Vereadores para comprar a roçadeira. Concedido o uso da palavra pelo:
Vereador Guido Mario Prass: Estive nestas localidades as fotos estão nos requerimentos, quero
lhe convidar, e estendo o convite ao Secretário e Prefeito, para irmos ao encontro e resolvermos
o problema. Os moradores destes locais não aguentam mais, estão apelando para todos, pois
representamos o lado de lá da ponte, e já estou encaminhando um requerimento ao Prefeito,
para que possamos ir até estes locais para vermos o que possa ser feito para resolver esta
situação de precariedade. Vereador Arleu Machado encerrou seu pronunciamento desejando
que todos tenham uma excelente semana. Após a Palavra em Expediente manifestaram-se em
Questão de Ordem os seguintes Vereadores: Sandra, Adalberto Lemos, Telmo, Balbino, Moisés,
Lauri, Nelson, Adalberto Soares, Roberto Timóteo, Guido Mario e Eduardo. Em seguida o
Presidente deu início a Ordem do Dia, solicitando que a Diretora Legislativa procedesse na
leitura dos Projetos em pauta, acompanhados dos Pareceres das Comissões desta Casa, para
posterior discussão e votação em Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 010/2014, de
autoria do VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO – Institui homenagem anual a pessoa ou
grupo de pessoas que se destacaram no serviço voluntário do município de Taquara/RS. A
Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o
mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores: Guido, Sandra,
Telmo, Roberto Timóteo, Lauri e Eduardo. PROJETO DE LEI Nº 046/2014 – Autoriza o Poder
Executivo a repassar recursos financeiros para EMBAIXADA FEMININA DE AMOR PELO HOSPITAL
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BOM JESUS DE TAQUARA, 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. Posto em discussão o Vereador Valdecir Pediu Vistas ao Projeto,
solicitando uma nova avaliação do Executivo em relação a possibilidade de aumento do valor
repassado a Entidade. O Presidente colocou o Pedido de Vistas em votação e o mesmo foi
Rejeitado com 09 (nove) votos contrários dos Vereadores: Beto Timóteo, Sirlei, Telmo, Eduardo,
Guido, Adalberto Soares, Régis, Balbino e Sandra. E, 05 (cinco) votos favoráveis dos Vereadores:
Valdecir, Nelson, Adalberto Lemos, Moisés e Lauri. Após o Presidente colocou o Projeto em
votação e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores: Valdecir,
Telmo, Adalberto Soares, Arleu, Lauri, Sandra, Guido, Beto Timóteo, Eduardo e Nelson. Após a
votação o Presidente colocou em deliberação do Plenário o Requerimento do Vereador Roberto
Timóteo Rodrigues dos Santos que solicita licença por prazo indeterminado para assumir o cargo
de Secretário de Assistência Social e Habitação do Município de Taquara, a partir de 07/03 do
corrente ano, o qual foi lido durante o Grande Expediente desta Sessão Ordinária, logo após o
pronunciamento do Vereador Roberto Timóteo. O referido Requerimento foi aprovado por
unanimidade dos Vereadores. Em seguida 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 033 a 036/2014. Pedidos de Informações: Nº 014 e
015/2014. Indicações: Nº 120 a 152/2014. Atas: Nº 3.967, 3.968 e Ata da Audiência Pública da
Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2013 dos Poderes Executivo e Legislativo.
Requerimentos Verbais: VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: 1º - Solicito que o Executivo
Municipal juntamente com a Secretaria competente proceda no serviço de roçada na estrada de
Fazenda Fialho que liga a localidade de Figueirão. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO: 2º - Solicito
que o Executivo Municipal estude a viabilidade com urgência de criar uma equipe de trabalho
com o objetivo de auxiliar a Secretaria de Obras no serviço de limpeza das ruas de nossa cidade,
devido a grande demanda existente. Nada mais havendo a tratar, às 19h35min, o Presidente
declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, Convocando uma Sessão Extraordinária
Autoconvocada, para logo após, para votação do Projeto de Resolução Administrativa nº
002/2014, que trata do horário de funcionamento desta Casa Legislativa. E, para constar, eu
Silvana Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de Vereadores de Taquara, lavrei a presente Ata,
que segue assinada pela Servidora Eliane Beatris Kurtz Schakofski, a qual transcreveu a Palavra
em Expediente, onde após lida e aprovada também será assinada pelos Vereadores desta Casa.
Sala de Sessões, 06 de março de 2014.................................................Silvana Lopes e Eliane Kurtz.
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