ATA Nº 3.974
Aos 24 dias do mês de março do ano de 2014, às 18h, no Plenário da Câmara de Vereadores
de Taquara/RS, realizou-se a 8ª Sessão Plenária Ordinária deste Legislativo, sob a
Presidência do Vereador Arleu Machado de Oliveira (PP), o qual contou com a presença dos
seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT),
Anildo Ribeiro Araújo (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Guido Mario Prass Filho (PP),
Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC),
Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB),
Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida
(PROS). Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador Arleu Machado de Oliveira a
Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão, desejando
boas vindas a todos os presentes e informando que as Sessões Ordinárias da Câmara de
Vereadores de Taquara ocorrem nas segundas-feiras, a partir das 18h, no qual convidou a
todos para participar. A partir desse momento o Presidente deu início aos trabalhos da tarde
saudando todas as pessoas presentes convidando a todos para realizarem em conjunto a
Oração do Pai Nosso. Em seguida o Presidente convidou a Senhora Vera Lúcia Lauxen, Líder
Comunitária do Loteamento Habitar Brasil, do Bairro Campestre para fazer uso da Tribuna
Popular, conforme Protocolo nº 1702, datado do dia de hoje, para tratar de diversos assuntos
referentes ao Loteamento. Prosseguindo com os trabalhos o Presidente solicitou que a
Diretora Legislativa procedesse na leitura da matéria que deu entrada nesta Casa até o
presente momento, bem como na Publicidade dos Projetos que chegaram ao Legislativo.
OFÍCIO DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 158/2014, encaminha Lei Municipal nº 5.434,
sancionada em 07 de março do corrente ano. OFÍCIO Nº 169/2014, apresenta Substitutiva à
Mensagem do Projeto de Lei nº 054/2014 (Executivo nº 042), que autoriza o Poder Executivo
a contratar servidores, para o cargo de Operário, em caráter excepcional e por tempo
determinado. OFÍCIO Nº 175/2014, em atenção ao Ofício 143/2014, em relação ao Despacho
nº 001/2014, da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização, referentes aos Projetos de
Lei nº 058 e 059/2014 que tratam do Consórcio Regional do Paranhana “CONREPAR”.
PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE RESOLUÇÃO 002, de 24 de março de 2014
de autoria da MESA DIRETORA: Altera o Art. 1º da Resolução Legislativa sob nº 002/2008,
que “Fixa critérios de remuneração de Bolsa-Auxílio para estagiários e dá outras
providências”. PROJETO DE LEI Nº 060 de 17 de março de 2014, de autoria do Vereador
Telmo Vieira: Institui o Dia do Gari, e o inclui no calendário de Eventos do Município de
Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 061 de 20 de março de 2014, de autoria do VEREADOR
GUIDO MARIO PRASS FILHO: Isenta os produtores rurais cadastrados no Município do
pagamento de “preço público” para serviços de enterro de animais de grande porte, e dá
outras providências. PROJETO DE LEI Nº 063 de 21 de março de 2014, de autoria da MESA
DIRETORA: Autoriza o Poder Legislativo a doar móveis para o Esporte Clube Atlético
Palmeiras, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 064 de 21 de março de 2014, de
autoria da MESA DIRETORA: Autoriza o Poder Legislativo a doar móveis para a ASSOCIAÇÃO
BENEFICIENTE EVANGÉLICA DA FLORESTA IMPERIAL LAR PADILHA, e dá outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 065, de 21 de março de 2014, de autoria da MESA DIRETORA: Estabelece
Tabela de Valores para os Cargos em Comissão, Funções Gratificadas e Cargos de Provimento
Efetivo da Câmara de Vereadores, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 066, de 21 de
março de 2014 (Executivo Nº 048) Autoriza o Município de Taquara/RS a firmar convênio
com a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e dá outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 067, de 21 de março de 2014 (Executivo Nº 049) Autoriza o Poder
Executivo a destinar a quantia de até R$ 170.000,00 ao CTG o Fogão gaúcho, para a
realização da XXX EXPOCAMPO, e dá outras providências. REQUERIMENTOS: Nº 052/2014
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VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito a Gerência geral da RGE, com extrema urgência a
ligação de luz elétrica, nas residências da Rua Osmar Schaeffer, a partir do número 1090, no
Bairro Empresa e também nas demais 10 casas na mesma rua, pois a instalação dos postes já
está no padrão exigido. Nº 053/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA, encaminhado em nome da
Casa: Através deste encaminho Votos de Congratulações parabenizando à Escola Municipal
de Ensino Fundamental Dr. Alípio Alfredo Sperb, do Bairro Santa Maria, pelas comemorações
da passagem do 90° aniversario da Escola. No dia 31 de março do corrente ano, esta Casa
Legislativa estará realizando Sessão Ordinária na localidade de Padilha, no mesmo horário do
Evento da Escola, inviabilizando nossa participação, mesmo assim não deixamos de nos
lembrar da Escola, Professores, Servidores, Pais, Mães e Alunos. Desejamos sucesso e contem
sempre conosco. Nº 054, 055, 056 E 057/2014 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH, com
apoio de todos os Vereadores a serem encaminhados às seguintes autoridades: Presidente
da EGR – Senhor Luiz Carlos Bertotto; Diretor Geral do DAER, Senhor Carlos Eduardo de
Campos Vieira e Secretário Estadual de Infraestrutura e Logística, senhor João Victor
Domingues e Governador do estado do Rio Grande do Sul, Mui Digno Senhor Tarso Genro. Ao
cumprimentá-lo, cordialmente, venho por meio deste, conforme tem sido feito em outros
momentos, o apoio na realização das demandas abaixo relacionadas, visando amenizar os
problemas nas rodovias que cortam o nosso Município (ERS 020, 115 e 239). Lombadas
Eletrônicas, Pardais e Passarelas na ERS 115 - Km 02; Lombadas Eletrônicas, Pardais
e Passarelas na ERS 239 - Km 51 (próximo ao Supermercado Nacional); Lombadas Eletrônicas,
Pardais e Passarelas na ERS 020 entre os Km 46 e 47; Lombadas Eletrônicas, Pardais
e Passarelas na ERS 239 entre os Km 52 e 53 (próximo à entrada do Bairro Empresa e do
Bairro Ideal); Conserto imediato da Ponte sobre o Rio dos Sinos, na ERS 020 km 44, pois a
atual situação está causando diversos assaltos, contribuindo com a Insegurança da
Comunidade Taquarense; Acesso direto da Pista Central da ERS 020 (Avenida Sebastião
Amoretti) Km 49 ao terminal Rodoviário de Taquara, com sinaleira ou rótula, contribuindo
melhor com o fluxo do trânsito Taquarense, pois ao invés dos ônibus pegarem 02 (duas)
sinaleiras entrariam diretamente na ERS 020 - Obs.: Já existe pedido protocolado no DAER
desde junho de 2013. Balança de pesagem rodoviária na ERS 020, entre o Km 53 a 58. Tais
pedidos se fazem necessários devido ao grande número de acidentes ocorridos em pequenos
trechos e em breve período, como mostram os relatórios em anexo da Polícia Rodoviária
Estadual. Nº 058/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste envio Votos de
Congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Taquara/RS, pelo XVII Encontro
dos Círculos de Oração no São João Morro da Pedra e Santa Cristina, com o tema: “Toda
ferramenta preparada contra ti não prosperará; Is 54:17”. Parabenizo a todos nas pessoas do
Pastor Marcelino Guerra (Supervisor do Setor) e das responsáveis pelo Círculo de Oração,
senhoras: Iracema, Iara, Nair e Sandra. Que Deus continue iluminando pessoas como vocês
para o crescimento desta obra. Nº 059/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através
deste envio Votos de Congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de Deus de
Sapiranga/RS, pelo XIX Congresso Geral de Jovens – UMADS, realizado nos dias 22 e 23,
próximo passado, com o tema: “Jovem, é tempo de buscar à Deus”. Parabenizo a todos nas
pessoas do Pastor Presidente Adelino de Oliveira Pinto e 1º Superintendente, Gilmar Borba.
Que Deus continue iluminando pessoas como vocês para o crescimento desta obra. Nº
060/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Através deste encaminho Votos de Congratulações à
Bancada do PMDB Municipal, Estadual e Federal, pela passagem dos 48 anos do PMDB,
antigo MDB, estando nesta data mais unido, mais forte e mais democrático. Nº 061/2014
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS (Associaram-se em Plenário os Vereadores: Telmo Vieira e
Adalberto Soares) - Através deste encaminho Votos de Congratulações ao Esporte Clube
Padilhano, da localidade de Padilha, pela passagem do aniversário de 101 anos comemorado
neste final de semana. Parabenizo a todos em nome da Direção, organizadores, atletas e
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comunidade em geral, pelo belíssimo evento que proporcionou aos visitantes momentos de
muita alegria e descontração. Nº 062/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Ao
cumprimenta-lo cordialmente venho através deste solicitar ao órgão competente do DAER,
cópia dos estudos realizados e já concluídos pela EPT Engenharia, referente à atual situação
da Ponte do Rio dos Sinos situada na ERS 020 em nossa cidade. O pedido se justifica, pois
segundo informações tais estudos já foram encaminhados a este órgão. PEDIDOS DE
INFORMAÇÕES: Nº 025/2014 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal
encaminhe a este Vereador cópia da íntegra do processo licitatório do transporte público
coletivo municipal atualmente operante na cidade e interior. Nº 026/2014 VEREADOR RÉGIS
DE SOUZA: Solicito ao Prefeito Municipal, bem como ao Conselho Municipal de Trânsito, a
Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, cópia das Atas dos últimos cinco anos das
reuniões que deliberaram a aprovação do aumento da tarifa pública do transporte coletivo
municipal, inclusive cópia dos pedidos de reajuste protocolados pela concessionária dos
serviços, cópia da planilha de custos analisados e abonados pelo Conselho, cópia dos
decretos municipais assinados pelos Prefeitos dos últimos cinco anos concedendo aumento e
reajuste tarifário. Destaco receber as informações no tempo regimental e legal. Nº 027/2014
VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito ao Executivo Municipal informação de quando será
recolocado os paralelepípedos no enorme buraco que está há meses na entrada da Rua
Professora Noely Klain, esquina com ERS 115, Bairro Santa Maria. INDICAÇÕES: Nº 191/2014
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria
competente proceda na pintura de uma faixa de segurança na Rua Picada Gravatá, próximo
ao nº 2100, após uma parada de ônibus. O pedido se justifica para melhor orientar o trânsito,
tendo em vista a localização da maior escola municipal de nossa cidade. Nº 192/2014
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria
competente providencie uma limpeza geral no terreno localizado em frente à Escola Dona
Leopoldina na localidade de Morro da Pedra, bem como seja colocada placa de sinalização
indicando “área escolar”, para melhorar a segurança dos alunos nos horários de chegada e
largada. Nº 193/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal
através da Secretaria competente providencie o serviço de patrolamento e ensaibramento
num trecho da Rua Tristão Monteiro, no Bairro Santa Maria, tendo início próximo à
residência de nº 3134. Nº 194/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o
Executivo Municipal através da Secretaria competente providencie o conserto de calçamento
na Rua Tristão Monteiro, próximo ao nº 273. Nº 195/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER:
Solicita que o Executivo Municipal, juntamente coma Secretaria de Obras realize o conserto
de um buraco que se formou no asfalto, na Rua Marechal Floriano, na altura do número
2498. Este buraco está se tornando cada vez maior, dificultando a passagem de veículos pelo
local. Os moradores estão colocando cacos de pedras para cobrir o local, porém, esta não é a
solução adequada. Nº 196/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo
Municipal, juntamente coma Secretaria competente, providencie a instalação de uma
“academia ao ar livre”, no Bairro Tucanos. Moradores relatam as dificuldades de virem até o
Parque do Trabalhador e a Praça da Bandeira para conseguirem realizar uma atividade física.
Os locais nos quais estão instaladas as academias ao ar livre, são distantes e dificultam o
acesso dos moradores do referido Bairro a estes locais. Será uma iniciativa muito positiva
permitir que o Bairro Tucanos também tenha um local para seus moradores se exercitarem.
Lembrando sempre, que investimentos em atividades físicas é uma forma de prevenir
doenças e futuros investimentos da área da saúde. Nº 197/2014 VEREADOR ADALBERTO
SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras providencie o
conserto de um cano de esgoto quebrado, em frente ao n° 172 na Rua Germano Paiva, Bairro
Mundo Novo. Nº 198/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo
Municipal, através da Secretaria de Obras providencie o conserto de uma boca de lobo
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localizada na esquina das ruas Adolfo knauth com Emilio Dreyer, próximo ao n° 265 no Bairro
Santa Teresinha. Nº 199/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo
Municipal, através da Secretaria de Obras coloque em suas prioridades o asfaltamento nos
trechos das Ruas Ceará e Farrapos no Bairro Santa Teresinha, pois ali é o itinerário do ônibus
circular e o calçamento se encontra em péssimas condições. O referido local é compreendido
da Ferragem Anibaldo até o Mercado Rede Forte. Segue foto em anexo. Nº 200/2014
VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito ao Prefeito Municipal, que inclua em seus
planejamentos junto à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos a modalidade de MUTIRÃO, no
Bairro Santa Rosa, pois existem inúmeros buracos, lama, barro, mato alto, nas ruas que vem
causando desconforto e descontentamento com a administração. Nº 201/2014 VEREADOR
RÉGIS DE SOUZA: Solicito que a Secretaria competente realize roçada e capina da Rua Luiz
Carniel, ao lado do prédio da antiga Akesse desde a esquina da ERS 115 até a Rua João
Manoel Corrêa, ao lado da Escola Infantil Tia Bete, no Bairro Santa Maria. Nº 202/2014
VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que Secretaria competente providencie a substituição
de canos de esgoto quebrados na Rua Cassandra Fritscher, seguido de roçada de matos altos
na via pública e terrenos baldios, no Bairro Santa Maria. Nº 203/2014 VEREADOR ADALBERTO
LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente
providencie o serviço de patrolamento nas ruas do Loteamento Ideal, pois as mesmas
encontram-se em péssimo estado de trafegabilidade, conforme mostra as fotos em anexo.
Esta Rua que aparece nas fotos é a principal do referido Bairro e está quase intransitável,
justificando assim o pedido. Nº 204/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o
Executivo Municipal através da Secretaria competente providencie com a máxima urgência o
patrolamento e ensaibramento, bem como a canalização, na Rua 25 de Novembro na
localidade de Tucanos, conforme fotos em anexo. A referida rua está quase intransitável por
causa dos buracos e também não há esgoto nem água da CORSAN justificando assim o
pedido de providências. Nº 205/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o
Executivo Municipal através da Secretaria competente estude a possibilidade da colocação
de canos de esgoto na Rua Eloy Terezinha Carniel Schein, Bairro Mundo Novo, pois na mesma
não há canalização, conforme fotos em anexo. A referida rua está em fase de término de
várias casas de ótimo padrão, financiadas pela Caixa e não há recolhimento adequado do
esgoto, causando preocupação aquela comunidade. Nº 206/2014 VEREADORA SIRLEI
SILVEIRA: Venho por meio deste, requerer ao Senhor Prefeito Municipal, para que gestione
junto a Secretaria Municipal de Educação, através da pessoa do Secretário Municipal de
Educação Senhor Antônio Edimar Teixeira de Holanda, para que institua em nosso Município,
programas voltados à erradicação do analfabetismo. Para tanto, sugiro a criação de núcleos
de alfabetização, espalhados pelos bairros de nossa cidade, na modalidade Educação de
Jovens e Adultos - EJA, Séries iniciais, Alfabetização. Aproveito para justificar a presente
indicação, pelo fato de ter sido procurada por vários moradores de nossa cidade, que
escutaram uma manifestação onde posicionei-me, defendendo a necessidade de criarmos
turmas de alfabetização para adultos, devido ao número de adultos analfabetos existentes
em nosso município, bem como, ter encontrado respaldo na Lei Municipal Nº 3715/2006, em
seu Artigo 14 onde menciona as diretrizes da política educacional, trazendo em seu inciso II,
que o município deve: “Promover e participar de iniciativas e programas voltados a
erradicação do analfabetismo e à melhoria da escolaridade da população.” Sendo o que se
apresenta para o momento, fico no aguardo das providências, para atender mais essa
demanda da população taquarense, intermediada junto a Vossa Excelência, por esta
Vereadora que abaixo subscreve. Nº 207/2014 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Venho por meio
deste, requerer ao Senhor Prefeito Municipal que determine ao Secretário de Meio
Ambiente, para que estabeleça uma parceria com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, e
juntos procedam a uma limpeza na Bica de Água no Bairro Empresa e também ao conserto da
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instalação que conduz a água até a torneira, pois os usuários que se utilizam da referida água,
que são em grande número e de vários lugares, estão encontrando dificuldade para a
captação da água, que está cada vez mais escassa, sugerindo estar com algum entupimento
nos canos. Sendo o que tinha para o momento, fico no aguardo do atendimento de mais essa
indicação, oriunda da vontade da população taquarense. Nº 208/2014 VEREADORA SANDRA
SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente
proceda no conserto da Rua Coronel Flores, próximo ao número 2178. Na referida rua,
formou-se um valo e mais um buraco, provavelmente por causa de canos quebrados. Os
paralelepípedos foram retirados e não mais colocados no lugar. Existe um fluxo grande de
carros nesta rua, devido à localização de duas Escolas nas proximidades. A situação está
dificultando a circulação dos veículos pelo local. Nº 209/2014 VEREADOR ADALBERTO
SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Social
e Habitação viabilize uma reorganização dos cadastros de todos os moradores do
Loteamento Habitar Brasil, no Bairro Mundo Novo, pois existem irregularidades a serem
verificadas, como por exemplo, moradores sem cadastro. Nº 210/2014 VEREADOR
ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente
proceda no conserto de um buraco que abriu na Rua Marechal Floriano, ao lado do Xis
Esquinão, conforme fotos em anexo. O pedido se justifica, pois o referido buraco oferece
risco aos veículos e as pessoas que por ali passam. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA:
Ofício do PROCON de Taquara, informando que estão disponibilizando aos Vereadores desta
Casa, exemplares da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Proteção e defesa
do Consumidor (CDC), em sua nova edição revista, atualizada e ampliada. Convites do
COMUDE: Entrega de duas viaturas à Brigada Militar de Taquara, proveniente de recurso da
Participação Popular e Cidadã – Consulta Popular, a realizar-se amanhã, dia 25/03, às 17h na
Praça Marechal Deodoro. Audiência Regional COMUDE – Consulta Popular, que ocorrerá no
próximo dia 27/03, às 17h no Auditório da FACCAT. Convite da Escola Alípio Sperb para
celebrações do 90º Aniversário a realizar-se no dia 31/03/2014, às 19h. Convite para evento
da Agenda 2020 RS em parceria com a Agenda Paranhana 2020, “Desafios do Paranhana”, a
realizar-se no dia 26 de março do corrente ano, às 8h, no Plenário desta Casa Legislativa.
Telegrama do Ministério da Saúde, em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.542, de
20/03/1997. Comunicado do Ministério da Educação referente à execução de programas do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ofícios do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate a Fome – Secretaria Nacional de Assistência Social, em cumprimento ao
determinado pela Lei 9.452/1997, referente à transferência de recursos ao Fundo Municipal
de Assistência Social, destinados ao custeio das ações e serviços socioassistenciais de caráter
continuado. Comunicados: Convite do COMUDE para entrega de 02 (duas) viaturas Pálio
Weekend, amanhã dia 25 de março, terça feira, às 17h, na Praça Marechal Deodoro. No dia
26 de março, próxima quarta feira, às 8h, ocorrerá o Evento “Desafios do Paranhana” da
Agenda 2020, que será realizado no Plenário desta Casa. Dia 27 de março, quinta feira, às 17h
na FACCAT, será realizada Audiência Pública Regional COMUDE – Consulta Popular. Também
a primeira Sessão Ordinária de Interiorização será realizada no próximo dia 31 de março, às
19h, na localidade de Padilha, onde na sequência, às 20h ocorrerá a Sessão Solene de
Homenagem ao Esporte Clube Padilhano. 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 NELSON JOSÉ MARTINS: Saúdo Presidente, demais colegas
Vereadores. Conversei com Prefeito para que o projeto dos operários se colocasse também
para Secretaria Distrital, como não foi feito vamos votar da mesma forma neste projeto.
Gostaria de lhes expor que o interior necessita mais, que seja feito este contrato, pois se
forem contratados para Secretaria de Obras não irão trabalhar pra Secretaria Distrital.
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Teremos que ter um cuidado com esta situação será difícil contratar alguém, pois o valor de
salário é baixo. Contratar pessoas com interesse que queiram trabalhar no interior, pois o
grande problema é o desaguadouro a água está correndo na estrada. Terão que colocar
saibro de fora a fora, esperar chover para daí então fazer os consertos, hoje às coisas estão
bem diferentes que um tempo atrás. Não estava presente na reunião dos mercados ta uma
vergonha, um pé de alface com preço de ouro, o tomate não da mais para comprar o
Governo não esta vendo que a inflação subiu cinco pontos oitenta e seis. A alface custava
oitenta centavos, um real agora custa três reais. Ficamos sabendo que colocaram um bilhão
fora na compra daquela refinaria nos Estados Unidos, nos servidores públicos temos que
prestar conta de cada centavo na declaração de renda. Pergunto como estas pessoas vão
prestar contas ou já prestaram contas nada acontece. Ganham dois mil e setecentos hoje são
donos de dois bilhões como conseguiram provar isso, se sabemos que por qualquer coisinha
teremos que provar para a receita de onde veio. Um país que dá um aumento de salário, de
cinco pontos oitenta e seis e deixa que a cesta básica aumente gradativamente, o arroz há
poucos dias custavam quatro reais agora já estão dez reais, feijão de cor custava três e
oitenta agora sete reais estão focando cada vez mais difícil. O Governo deveria de ser ao
menos coerente quando se fala sobre aumento salarial, a situação esta cada vez mais
complicada falamos com as pessoas estão sentindo isso o aumento de salário vem em janeiro
cinco ponto oitenta e seis. A cesta básica a carne aumentou sessenta por cento faz parte da
alimentação, o Pais esta precisando de mudança rapidamente este dinheiro que estão
jogando fora precisa de mudança, pois quem ira pagar esta conta será a população do Brasil.
VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Senhor Presidente, colegas Vereadores, comunidade
que nos houve imprensa e presentes. Inicialmente estendo minha solidariedade a Senhora
Vera Lucia Brasil como ela falou o problema não é o Prefeito, mas sim a estrutura que está
em sua volta, que não esta correspondendo em atender à senhora, mas provavelmente dará
uma atenção especial e será solucionado. Recebemos a informação em relação do ultimo
mês do serviço de iluminação pública, do Centro e Bairros duzentos e quarenta concertadas e
oito luminárias de sessenta watts, Distrito de Fazenda Fialho, Rio da Ilha, Entrepelado,
Padilha e Santa Cruz agradeço o serviço de iluminação pública estão trabalhando
gradativamente, pois é uma questão de segurança principalmente no interior do Município.
Destacamos também alguns encaminhamentos que foram tomados posteriores algumas
visitas que realizamos, em residências nos bairros de nosso Município. Foi solicitada a
Secretaria de Obras que encaminhe um mutirão no Bairro Santa Rosa e tantos outros que
estávamos visitando, várias dificuldades. A comunidade vêm reclamando, com
descontentamento e desconforto que vem atingindo este lugar. Pedimos que fosse feito um
mutirão que irá contemplar e realizará o anseio desta comunidade. Destaco também em
relação da capina que deverá ser notificado donos de alguns terrenos, ao lado da antiga
Akesse, na Rua Luiz Carniel, da cento e quinze até a Escola João Manoel Correa, onde tem
muito mato, com um metro de altura e vem causando desconforto para as pessoas que ali
residem e também para as crianças que freqüentam a creche durante o dia. Venho através
de este solicitar a limpeza dos terrenos e das via públicas. Destaco certo desconforto, e
questão de saúde publica, Rua Cassandra Fritscher. Recebemos um abaixo assinado dos
moradores da rua, pois estourou uma canalização, relataram também para o Vereador
Nelson e escreveram ao Prefeito, onde mais de trinta moradores assinaram. Isso só de uma
rua que estourou a canalização devido ao tráfego de veículos pesados, a rua está com um
barral intransitável com um odor muito forte e de terrenos que não estão fazendo a limpeza,
peço uma providência. Hoje destaco na Bancada do PMDB os quarenta e oito anos do
mesmo, é, uma honra fazer parte junto ao Vereador Nelson que conhece a história, e cada
vez mais unidos e fortes. Destaco os votos de congratulações a Escola Alípio Sperb pela
passagem de seus noventa anos. Neste mesmo dia terá uma atividade na Padilha, deixamos
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nossos votos de congratulações. Também a ligação de luz conversou com Vereador Beto e
alguns colegas Vereadores do Bairro Empresa na Rua Osmar Schaefer a partir do número dez
noventa, estão sem luz naquele local foi feito um requerimento a RGE para que solucione o
problema. Mais uma vez estamos pedindo para que fechem o buraco, está enorme, na Rua
Noeli Klein esquina da cento e quinze na entrada do Bairro. Está bem complicado, a
comunidade está insatisfeita. Pedimos providência, em meia hora de serviço resolve esta
dificuldade. Venho colocar em relação ao transporte publico de passageiros seu bem estar,
peço esclarecimento sobre a tarifa pública desta empresa. Como seu Nelson pronunciou
sobre o projeto de lei da Secretaria de Obras, venho destacar também que as Secretarias
Distritais estão mais necessitadas. Era o que tinha para essa semana. Um forte abraço.
VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: Saúdo Senhor Presidente, demais colegas Vereadores,
servidores, comunidade que nos ouve pelos meios de comunicação. Saúdo a Presidente da
Habitar Brasil. Me coloco a disposição, estive passando lá a poucos dias e a situação esta bem
difícil nesta comunidade, não são todas, mas algumas estão bem cuidadas e outras precisam
de certa atenção. Acredito que as pessoas competentes estarão nos próximos dias no local
tentando amenizar o problema. Estive conversando esta tarde com a servidora Dona Magda
das Obras. Ela anotou alguns pedidos que fizesse a respeito da limpeza na Praça da Água
Mineral no Bairro Empresa. A praçinha que já foi um espaço para a comunidade, está bem
precária, também na frente da Escola CIEP estive no local atendendo ao pedido de uma
moradora que mora bem próxima e lhe prometi que faria minha parte. Coloquei para Dona
Magda se fosse possível ser feito uma limpeza no Arroio, poderá ser feito em alguns lugares.
Entulhos estão parados provocando mau cheiro causando aparição de insetos que
prejudicam a comunidade. Faço um agradecimento ao setor de iluminação pública que me
atendeu rapidamente um pedido que fiz na troca de lâmpadas na Rua Cantuário Adelar Brito
e Rua Mascarenha de Morais, entre a Associação Paz no Vale. A comunidade fez um pedido
para a construção de uma casa mortuária na Localidade de Pega Fogo. conversando hoje com
as pessoas responsáveis na Administração me colocaram que nos próximos dias estariam
vendo a possibilidade de construção de uma casa mortuária naquele local. A escolinha que
tem ali sem utilidade será destinada para uma creche. Faço um pedido com a máxima
urgência que fosse visto o conserto na Rua Osmar Schaefer na subida onde causou vários
buracos, tiveram que colocar tábuas. O Vereador Soares já havia pedido por várias vezes e
esperamos que a Secretaria de Obras, vá até o local para que seja logo resolvido. Também o
conserto do calçamento na Rua Bolívia com a Rua Andreas Haiml, no Bairro Empresa, está
intransitável. Precisamos de uma atenção especial. Na Rua Ricardo Ohlm foi feito um abaixo
assinado, pedindo com urgência o calçamento, pois a poeira é demais. Informo a
comunidade que é profissional na área do calçado, que a Empresa Ana Vitoria Calçados na
Picada Gravatá, esquina com a Sete de Setembro, disponibiliza vaga para costureira e
preparadora, aqueles que nos ouvem precisam trabalhar é só se deslocar ate o local
anunciado. Agradeço o espaço e uma ótima semana abençoada. Deus ilumine e guarde a
todos. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Boa Noite Senhor Presidente, demais
componentes da Mesa, colegas Vereadores, imprensa que se faz aqui presente, Senhoras
(os). Senhora Vera Lucia, foi muito bom a sua vinda até aqui, tenho certeza que após este
pronunciamento o Prefeito irá se sensibilizar com a situação que se encontra o Residencial
Habitar Brasil no Bairro Campestre. Serão tomadas as medidas necessárias para que
consigam ter uma melhor qualidade de vida. Quem tem habito saudável de caminhar
enfrenta um sério problema existente em nosso Município, a precariedade de muitos
calçamentos ou às vezes a inexistência dos mesmos. Ao mesmo tempo em que a prática da
caminhada é cada vez mais incentivada devido aos benefícios que trás a saúde. A pouca
preocupação das calçadas dificulta este hábito, não quero generalizar a situação, pois sempre
existem as exceções, existem belos exemplos em Taquara de calçadas bem construídas com
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todas as normas técnicas consequentemente respeitam o direito do cidadão. Recebi um
pedido para que fosse feito uma lei em que toda nova calçada construída teria que ser
adaptada aos deficientes visuais, e que toda antiga tivesse um prazo para ser feita tais
adaptações. Entrei em contato com o jurídico aqui do legislativo Dr. Hélio me apresentou a
lei Municipal quatro mil duzentos e vinte de sete, de outubro de dois mil e dez que diz
respeito à construção das calçadas. No capitulo primeiro desta lei, no artigo primeiro
parágrafo único nos diz a execução, manutenção e conservação das calçadas bem como a
mobilidade urbana os equipamentos de infraestrutura, vegetação sinalização entre outros
equipamentos permitidos por lei. Deve garantir deslocamento de qualquer pessoa pelas vias
públicas, independente de idade, estatura, limitação de mobilidade e percepção, com
autonomia e segurança. Esta lei prevê toda forma de construção das calçadas, o que estamos
vendo por alguns proprietários, o desrespeito desta lei o que significa a falta de respeito pelo
direto de ir e vir do cidadão. Muitas pessoas já se acidentaram com sérias fraturas, pois a
manutenção destas calçadas está precária, falta conscientização dos proprietários, como
também a fiscalização e cobrança por parte dos órgãos públicos competentes. Existe outro
fator, o econômico muitas vezes impede o proprietário do imóvel de fazer um calçamento
adequado. Se faz necessário da mesma forma que tenham consciência e sensibilidade para
fazer concertos e adaptações que são necessárias para que a comunidade seja mais
incentivada em fazer caminhadas tranquilas. Venho colocar que um grupo de mulheres se
uniu a frente feminina por uma cidade melhor, eu e minha colega Vereadora Sirlei fazemos
parte deste grupo e o foco atual desta frente feminina seria calçadas melhores. Vou
aproveitar o espaço para falar sobre a reportagem de sexta-feira do Jornal Panorama, Projeto
para Clínica Veterinária Municipal, enviada à Porto Alegre. Deixou-me muito otimista com
relação à causa animal, já havia conversado a respeito desta com o Secretário do Meio
Ambiente, Leoni. Os trâmites legais estão sendo feitos. Espero agora que o Conselho de
Medicina Veterinária do Estado aprove a planta do projeto da clínica. A Clínica terá duzentos
metros quadrados e atenderão tantos gatos como cães, um antigo sonho meu, e dos
Voluntários da Apata, dos protetores e todos que gostam e respeitam os animais. Finalmente
estamos sendo ouvidos, os animais não falam, pois esta administração pública está
escutando a voz daquelas pessoas que cuidam dos animais e os protegem. Parabenizo a
sensibilidade do Prefeito Titinho em ouvir o que estamos buscando há anos. Os problemas
nesta área são enormes a Apata atualmente mantém sobre seus cuidados trinta e seis cães
adultos, vinte e um filhotes de cães e vinte gatos. São setenta e sete animais que diariamente
necessitam de alimentação e cuidados, porem só está clinica veterinário publica não
soluciona todo problema. Preciso que as pessoas se responsabilizem pelos seus animais
dando-lhes os cuidados necessários. Agradeço a atenção de todos e uma excelente semana.
VEREADORA SIRLEI TEREZINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Saúdo Presidente Arleu Machado
de Oliveira, comprimento demais componentes da Mesa, o público aqui presente e os
ouvintes da Rádio Taquara. Inicio minha fala, relembrando que na próxima quinta-feira
durante todo dia, no Parque do Trabalhador, teremos a Campanha da Vacinação contra o
vírus HPV, que será aplicado em meninas jovens de onze, doze, e treze anos. Insisto e repito
nesta Campanha de Vacinação, pois será um único dia em Taquara. Neste dia estará sendo
envolvidas as Direções de Escola para que tragam as alunas nesta idade para que seja
aplicada a vacina. Para estarem prevenidas que no futuro não tenham o câncer no colo do
útero, pois é uma doença tão comum nas mulheres de hoje em dia. Vou aproveitar para
pronunciar que recebi um bilhete de um jovem pela letra, não o conheço onde ele faz uma
solicitação a esta Vereadora. A colocação de um quebra- mola na Rua Pernambuco mais
precisamente no local em frente do Bar do Tio Loca. Segundo o bilhete de Diego Luís da Silva,
o mesmo diz que ali acontecem rachas de motos e carros. Pode passar neste momento pela
cabeça das pessoas que nos ouvem que devemos educar o motorista e não instalar quebraAta nº 3.974, de 24 de março de 2014.

Página 8 de 17

molas. Gostaria de saber a fórmula para poder educar o motorista, enquanto não acontece
quero dizer que seria importante, que nosso secretário preste atenção ao local onde está
instalando o asfalto. Interessante um conforto para os motoristas aos moradores o asfalto
nas ruas, mas a velocidade se faz presente e as mortes acontecem. Já entrei em contato com
nosso Secretario Paulo Muller, estou no aguardo, pois foi feita uma solicitação para
instalação de quebra - molas na Rua Osvaldo Cruz, Osvaldo Aranha no Bairro Empresa,
Pernambuco, Treze de Maio ruas estas que receberam o asfalto e estão perigosas. Nossa
Cidade tem muitas crianças e idosos que atravessam estas vias, já que não descobrimos a
fórmula de educar o motorista precisamos usar alguma fórmula para conte-los e evitarmos as
mortes. Deixo aqui registrado o pedido do Diego Luis da Silva que no bilhete diz Vereadora é
urgente, já morreram pessoas e muitos feridos neste local, deixo aqui um apelo ao
Secretário. Neste domingo passado, ontem mais precisamente os Jovens atletas da Escolinha
Comunitária de Futebol do Campo do Palmeiras participaram de um jogo amistoso em
Padilha. Segundo o nosso Vereador Telmo, havia até mesmo fotógrafo. As crianças me
contaram muito felizes e obtiveram vitória, mas o que esperamos é que pratiquem o esporte
e demonstrem educação e respeitem o próximo. Mas ficamos felizes quando empreendemos
e vemos que adquirem vitória, obrigada pelo auxilio ontem agradeço em nome do Francisco,
nosso amigo dedicado ao esporte que está vendo resultados positivos. Agradeço o espaço e
desejo a todos uma excelente semana. VEREADOR TELMO VIEIRA: Boa Noite Senhor
Presidente, demais membros da Mesa, colegas Vereadores (as), ao público presente, e em
especial a Dona Vera Lucia. A mesma veio reivindicar uma questão que sabemos, da
necessidade e das pessoas que vivem lá. Precisam de um auxilio do Executivo, tenho certeza
que o Prefeito se sensibilizará e poderá contar conosco. Semana passada estive realizando
alguns trabalhos na Câmera que me fizeram questionar algumas ações do Estado.
Solicitações feitas por nós Vereadores, mas sinceramente não me agradou quando escutei na
quarta-feira numa reunião proposta pelo Vereador Eduardo com integrantes de várias
Câmeras da Região do Paranhana referente à segurança das ERS, que circundam o nosso
Município. Não me agradou quando ouvi do superintendente do DAER, dizendo que essas
ações previstas no Município, de pardais a serem instalados na dois três nove, para mim uma
reivindicação a quanto tempo solicitada por moradores dos quilômetros cinquenta e três a
meia cinco, quero referir a travessia no Bairro Ideal. Onde já se ouve vários acontecimentos
de acidentes fatais a pedestres e não se tem nenhuma ação prevista, pois é um descaso para
conosco. Penso que as ações terão que ser mais aguerrida por nós agentes públicos para
serem feitas, pois o Estado esta a dever conosco. Na quinta-feira, na Audiência Pública aqui
na Casa a respeito dos atendimentos dos mercados quanto a questões pontuais como
produtos vencidos, a ausência de caixas preferenciais e na agilidade no caixa. Seria muito
interessante lutarmos juntos para exigirmos estas melhorias, mas do que depende do órgão
fiscalizador PROCON está à mercê por falta de funcionários para atender estas demandas.
Isto se reflete também nas Agencias Bancárias. Estive hoje à tarde na Agencia do Banco Itaú
tinha só um caixa de atendimento e fui cobrado por populares, que são clientes ali que ao
invés de criarmos mais uma lei referente à agilidade nos mercados se cobre a fiscalização das
leis que já preveem agilidade neste estabelecimento Bancários. Quero me associar ao
Vereador Guido Mário e externar os votos de congratulações ao ótimo evento realizado no
domingo pelo Esporte Clube Padilhano, onde Vereadora Sirlei mesmo reportou. Quando
compartilhamos ações referentes ao esporte, pois é uma comunidade que vem dando seu
melhor para apresentar o melhor ainda, tivemos a presença do Deputado Fixinha, Vereador
Guido Mário, Vereador Adalberto Soares, Lauri, também me fiz presente. Secretário Distrital
Mario Pires teve um empenho enorme para solicitar algumas demandas feitas pelo Esporte
Clube Padilhano e estava a contento, a realização deste evento foi um sucesso. Como a
Vereadora Sirlei colocou, as crianças nos passaram um sentimento de humildade, respeito, e
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espírito esportivo, seria isso que estes instrutores as pessoas que estão à frente das
Escolinhas nos passam. Faço um convite para toda comunidade, Distritos arredores na
segunda-feira dia trinta e um de março, teremos a Sessão Ordinária na Padilha e juntamente
teremos a Sessão Solene no qual sou propositor de Aniversário de Cento e Um Anos do
Padilhano. Muito obrigado uma Boa Semana a todos e fiquem com Deus. VEREADOR
VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Saúdo o Presidente, demais colegas Vereadores (as),
comunidade que nos prestigia, em especial Senhoras do Habitar Brasil conheço muito bem a
situação e sei da razão, e pelos quais motivos se fazem presentes aqui. Admiro sua coragem,
parabéns assim mesmo que se conseguem as coisas batalhando e buscando com certeza,
este Vereador é parceiro para que tenham melhorias naquele local. Sabemos a situação que
se encontra nosso Município, as estradas do interior, hoje pela manhã ainda segundo
informações não consegui estar já tinha compromisso agendado nesta Casa. Mas o protesto
que teve hoje no Morro da Pedra, quando ficaram sabendo que haveria o protesto, foram
para o local, arrumar as Estradas. Foi muito bom terem se unido para fazerem este
movimento, que possam obter as melhorias, pois é uma vergonha a situação, falamos e nada
fazem. Cobrei do Secretário de Obras, mas parece que começou a trabalhar. Agora trabalhar
contra o Prefeito e dar mais serviço para Secretaria da Saúde, o que estou falando tenho
prova ninguém está livre de cometer um acidente, mas não prestar socorro onde fica o
exemplo do Secretário Municipal atropelou um cidadão e não prestou socorro, está com a
perna muito prejudicada, pois tenho cópia da ocorrência em mãos. O Prefeito precisa tomar
uma providência, ele maltrata pessoas, Vereadores, e agora atropela e não presta socorro, se
precisarem de mais informações a pessoa se faz presente na seção mais conhecido como
Godão, pois falou barbaridades que não vou falar pelo microfone. Tentou falar com Prefeito e
não lhe atendeu. Não ganhou assistência nenhuma poderia ser uma cesta básica isto não
pode acontecer é um absurdo, espero que tomem as devidas providências. Foi prometido
pelo prefeito que providencie logo para esta Casa, os funcionários perderam tudo e estão
com baixo salário, pois os servidores merecem um reconhecimento, precisa vir urgente para
esta Casa a Reclassificação e dar um retorno aos nossos funcionários do Município. Para
minha surpresa foi aprovado à lei de férias aos Conselheiros Tutelares, eles estão tirando
férias para quem ainda não sabia. Mas tem um problema estão só em quatro como a lei
manda chamar o suplente para colocar no lugar, segundo informações e cotação de despesas
mas sabemos que o trabalho é bem puxado, ficando só em quatro é difícil para se trabalhar.
Que providencie e chamem, ou é pelo fato de ser de outro partido, será que é esse o
problema. Anuncio aos colegas Vereadores que semana passada participei junto a
coordenaria do CIEP, engenheiro, arquiteto que estavam olhando a situação da escola. Para
que saia logo as obras de reforma, levaram todas as reivindicações. Este final de semana
participei do décimo nono Congresso de Jovens da UMADEP de Sapiranga. Estão de parabéns
todos, Pastor Adelino pelo belíssimo evento. Também um voto de congratulação ao Pastor
Marcelo Guerra do encontro do Circulo de Oração de Santa Cristina do Pinhal, São João e
Morro da Pedra, estão de parabéns. Boa semana a todos, e que Deus ilumine o coração de
cada um. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Senhor Presidente componentes da
Mesa, colegas Vereadores, comunidade presente, ouvintes da Rádio Taquara, saúdo em
especial Dona Vera, Lúcia, que veio reivindicar melhorias para o Loteamento Habitar Brasil,
Bairro Mundo Novo está certa em exigir mudanças, pois sempre que for necessário seria
importante reivindicar. Sabemos que é preciso várias melhorias naquele local, foi feito ano
passado e foram atendidas. Fiz uma indicação solicitando ao Executivo que viabilize a
regularização do cadastro de todos os moradores daquele loteamento, daquele local, pois
tem pessoas irregulares residindo, foi encaminhado para a Habitação. Venho através desta,
falar que com as últimas chuvas que tem dado nos últimos dias tem deixado nossas estradas
e ruas em péssimas condições, já estava ruim agora ficou pior. Recebi esta semana ligação da
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Localidade de Entrepelado, Açoita Cavalo, Tucanos pedindo socorro pelas condições que se
encontram as estradas, pois já estão fazendo mutirão e devem fazer o mesmo nesta Região
do Morro Negro, Fazenda Fialho, é muito importante. O senhor Alzemiro me ligou nesta
manha elogiando a estrada do Rio da Ilha, Padilha, esteve este fim de semana no local e falou
que a estrada ta uma faixa, também é importante elogiar quando é feito o trabalho. Também
me cobrou o ensaibramento e patrolamento da estrada Pedro Emilio Martins, da localidade
de Tucanos quando vem da Marcenaria do Chande que sai na Estrada Velha de Tucanos.
Ficamos sabendo que muitas estradas do interior ainda não receberam manutenção. Vou
citar uma Estrada do Breno Osvaldo Ritter em Açoita Cavalo não recebeu nenhum tipo de
melhoria. Faço esta reivindicação ao Executivo. Encaminho uma indicação para asfaltamento
da Rua Ceará e Farrapo, na Vila Santa Terezinha, pois ali é um trecho curto onde transita o
circular no Bairro, muito ruim o asfaltamento daquele trecho, venho pedir que seja incluído
aquele trecho. Também o concerto de um cano quebrado na Rua Germano Paiva, um sete
dois, do Bairro Mundo Novo. Quero fazer um convite a pedido do décimo Primeiro Passeio a
Cavalo do Passo do Cesar na Padilha acontecerá no próximo dia vinte e nove e trinta, sábado
e domingo. Saindo da Sociedade doze de outubro no sábado pela manhã indo com destino a
Três Irmãos, almoço será no alto Três Irmãos a tarde sobe pela estrada da Batingueira com
pernoite no campo do Flamengo, domingo pela manhã desce com destino a Padilha pela
Estrada do Feixo, ao meio dia na Sociedade Quatorze de Outubro será servido almoço. Por
hoje é só agradeço a atenção de todos. Boa semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS
LEMOS: Saúdo Senhor Presidente, colegas Vereadores (as) , comunidade aqui presente.
Saúdo em especial o pessoal do Habitar Brasil na pessoa da Dona Vera e Lucia, Carlinhos que
são pessoas que tem lutado muito pela melhoria daquela comunidade que sabemos que não
é fácil aquele local, mas com certeza com suas atitudes irá mudar. Ano passado no inicio do
ano passado foi feito uma reivindicação ao Prefeito conversando com ele e o Secretario de
Habitação, Jussiê ter habilidade de fazer umas reformas naquelas casas. Ver a questão de
encanamento enfim de estrutura, passando um titulo de posse definitivo par aquela
comunidade, pois não se sentem donos ai não tem o cuidado necessário para com suas
moradias na verdade ainda é da Prefeitura. Coloquei ao Prefeito da responsabilidade que ele
tem se acontece alguma situação mais grave, pois estive olhando em alguns banheiros
afundou o piso e ficou aquele fio de navalha se corta uma perna e more a culpa será da
prefeitura e respingará no Executivo. A limpeza está precária na Praça, já fiz o pedido por
varias vezes o ultimo faz um mês e meio a praça onde as crianças brincam e nada foi feito
ainda a comunidade estava se unindo e fazendo a limpeza inclusive matando cobras naquele
local e dizendo que os ratos também estão aumentando é um caso de Saúde Pública.
Tivemos a reunião com o DAER como todas as outras improdutivas, pois o mesmo se
posiciona de uma maneira diferente cada vez que vem a esta Casa dão uma desculpa para
não fazer e cumprir suas obrigações. É lamentável nos sentimos fantoches cada vez que eles
vêm aqui, pois não falam nada com nada jogam a culpa em outros para não assumir suas
responsabilidades, é vergonhoso o que está acontecendo. Esta noite deu outro assalto na
Ponte será possível, que teremos que ter mortes para que tomem uma providencia, nosso
Prefeito Municipal é Presidente da Ampara, da união dos Prefeitos do Vale do Paranhana,
será que esta fazendo algo a favor só nos Vereadores brigando aqui, pois nunca vi o Prefeito
nesta Casa fazendo conosco esta reivindicação, fica aqui minha indignação. Vou falar a
respeito da vistoria e pedido de informação ao Prefeito com relação às escolas e Educação
Infantil, estou desde março do ano passado pedindo conforme tenho fotos. Na oportunidade
fui e falei com o Prefeito a respeito da situação, pois temos filas de espera pais e mães
carentes que precisam deixar seus filhos na creche para poder ganhar o sustento da família, e
não tem onde deixar seus filhos. O que mais me chamou atenção no dia dois do doze de dois
mil e treze, o Prefeito deu uma entrevista a TCA, dizendo que recebeu as duas creches no
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alicerce. Tem algum problema ai, não sei se a escrita foi mal feita ou se o Prefeito se
expressou mal, pois na verdade quando estive lá ano passado tirei esta foto à creche faltava
em torno de vinte por cento para ser terminada, pronunciar no final do ano que recebeu no
alicerce. Vou encaminhar ao Ministério Publico que tome uma providencia para ver o que
está acontecendo, pois estão ampliando outras salas em creches e não se termina uma obra
que falta vinte. Alegação também aqui nesta noticia e que não tinha sido nada pago. Temos
que verificar se é verdade e procede, pois teremos que chamar os responsáveis para que
prestem esclarecimento, se foi o Prefeito anterior que era do meu partido não tem problema
terão que cobrar dos responsáveis. Mas o que não podemos e deixar estas mães a mercê, de
não terem onde deixar seus filhos, a creche quase pronta, e lamentável o a que esta
acontecendo espero que seja tomado uma providência. Falando sobre o manifesto que teve
no interior quero dizer que espero que sejam tomadas as devidas providencias em relação a
este fato acontecido. Pois não estamos sendo atendidos estamos sendo ignorados pela
Secretaria de Obras. Casos como o Habitar Brasil tem na frente do CIEP um terreno da
Prefeitura os moradores todos os dias me ligam dizendo que as cobras estão tomando conta
das casas, fiz o pedido faz três meses. Peço aos Vereadores de base do Governo como é o
caso de três que tem que nos apoiem temos que ver as condições dos nossos alunos do CIEP,
da creche em anexo, pois é vergonhoso. Não dão jeito de fazer as roçadas e digo mais
mandei uma mensagem ao Prefeito dizendo que se não tomasse uma precaução que vou ver
as pessoas que reivindicam e irei à Prefeitura para que seja tomada uma providência, é um
pedido simples. Mais uma questão da Escola CIEP, foi mandado um email para Segunda
Coordenadoria foi ligado em relação às precariedades desta. Segundo me passaram está
faltando Professores temos que saber, deverão nos deixar informados. A Secretaria do
Estado esteve no Jornal do Almoço e falou que não faltava nenhum professor na Rede de
Ensino do Estado, tem alguém falhando temos que saber pra corrigir o erro. Obrigado e até a
próxima semana. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Boa Noite Senhor
Presidente, demais colegas Vereadores (as), comunidade presente e internet, saúdo os
funcionários que nos dão estrutura para que possam trabalhar. Inicio parabenizando o Site da
Câmera está muito bom, funcionário Junior está fazendo um bom trabalho. Vereador Araújo
iniciou falando em questão da Rua Ricardo Ohlm já fiz três solicitações de Emendas
Parlamentares para calçar aquela rua, inclusive ano passado na LDO foi colocado juntamente,
espero que seja feito. Tivemos na ultima semana uma reunião com DAER e não tenho me
cansado de fazê-las, estamos ai para isso, vem aqui falam uma coisa e outra, pois querem
que desistam de fazer as reuniões, a partir do momento que pararmos de fazer as reuniões
eles não precisam mais vir aqui. Ainda estão vindo, pois percebem seriedade se não nem
viriam aqui irei continuar lutando por esta causa. Com apoio de todos faço um requerimento
pedindo Lombadas Eletrônicas, pardais e passarelas na cento e quinze, quilometro dois, dois
três nove, quilometro cinqüenta e um em frente ao Nacional, na zero vinte antes do
quilometro cinqüenta e seis. Conserto imediato na Ponte, pois já têm acontecido problemas
novamente. O aceso da pista central da Rodoviária Sebastião Amoretti na zero vinte é o
quilometro quarenta e nove. Pronuncio também a questão da balança rodoviária entre os
quilômetros cinqüenta seis e cinqüenta oito da ERS zero vinte, para que o asfalto não seja
mais danificado. Estes ofícios e requerimentos estou fazendo uma copia ao Governador,
Presidente da EGR Luiz Carlos Bertotto, ao Diretor do DAER Carlos Eduardo de Campos Vieira,
Secretário da Infraestrutura João Vitor Domingues. Minha estratégia com o apoio de todos
será o seguinte, toda segunda-feira vou entrar com o mesmo requerimento, sempre quero
contar com o apoio de todos, pois na segunda já é assinado. Vereador Araújo, na quarta da
mesma semana vou a Porto Alegre nos setores e faço o pedido de novo, pois não precisamos
ouvir que não tem pedido lá, vou fazê-los diretamente. A partir do momento que tiver dez
pedidos, Vereador Régis, no primeiro e segundo não vão levar a sério, mas quando vão ver
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que terá um atrás do outro ai entenderão que é séria a coisa. Até que não aconteça uma
tragédia nas Rodovias , ano passado todos estão lembrados do que aconteceu, vi numa
entrevista no jornal os Vereadores nada fazem, ao contrario todos nós estamos lutando pela
mesma causa, mas as autoridades maiores nada fazem para ajudar. Encero meu
pronunciamento mais uma vez apelando para o Prefeito Municipal de Taquara para que seja
criada a Secretaria Municipal dos Esportes, contamos aqui no Estado com a Secretaria
Estadual dos Esportes, temos o Ministério dos Esportes estive tentando habilitar a minha
Associação junto aos projetos. Uma Secretaria em nosso Município consegue captar recursos,
tenho falado em outras oportunidades que cada real investido no esporte é três reais de
economia na saúde e segurança. Encerro agradecendo e fiquem todos na paz de Deus.
VEREADOR GUIDO MÁRIO PRASS FILHO: Saúdo Senhor Presidente, demais componentes da
Mesa, Vereadores (as). Uma saudação especial a Dona Vera e Lucia batalhadoras do Habitar
Brasil obra que infelizmente começou mal desde o começo, uma obra mal feita entregue
para as pessoas que nos primeiros meses começou a aparecer os problemas. Com o passar
dos anos cada vez se agrava mais fica um registro que a obra foi mal feita e entregaram para
as pessoas desta forma. Encaminho votos de congratulações aos cento e um anos do
Padilhano onde estávamos no domingo num belo encontro, os atletas, comunidade,
Vereadores estão todos de parabéns. Estou mandando um requerimento ao DAER para que
nos encaminhe os resultados dos estudos já entregues pela empresa IPTC engenharia ao
DAER, conforme me informou por telefone o Engenheiro responsável Mário Dias. Já está de
posse da situação da Ponte do Rio dos Sinos o engenheiro não poderia me adiantar que foi
entregue para o DAER, que nós encaminhamos este requerimento e na medida do possível
que também fossemos ate o DAER. Para outras soluções que possamos trazer este estudo da
Ponte para que passarmos informar a comunidade. Venho através deste pedir que a
Administração providencie a poda das àrvores, mas principalmente nas esquinas das ruas que
tem trazido um transtorno muito grande a visibilidade dos motoristas. Quero expor que a
comunidade de Pega Fogo, Entrepelado, juntamente com moradores do Morro da Pedra,
Morro Pelado fecharam a Rua principal desta onde liga a Estrada da Grota, por não
agüentarem mais a situação das estradas. Falei com o Prefeito por telefone ele esteve no
local juntamente com o Prefeito de Parobé. Assumiram o compromisso de manter um
mutirão para que as estradas estejam sempre bem conservadas, pois este problema vem
desde o ano passado e se agravando cada vez mais pelas chuvas permanentes. Faço
indicação de uma pintura de faixa de segurança na Rua Picada Gravatá próximo ao número
dois mil e cem após a parada de ônibus, tendo em vista que ali se encontra a maior Escola
com o maior número de alunos a Teófilo Sauer. Foi pintado em frente à escola, mas o maior
fluxo de travessia de estudantes é a Picada Gravatá. Há necessidade de uma pintura de faixa
de segurança, pois agora com o asfalto os veículos chegam a uma maior velocidade causando
risco aos alunos. Estou encaminhando o pedido de limpeza do pátio da frente da Escola Dona
Leopoldina no Morro da Pedra, como a colocação de placas para auxiliar na segurança dos
alunos que ali freqüentam. Encaminho pedido de patrolamento na Rua Tristão Monteiro,
parte que não é calçada próximo ao número trinta um e trinta quatro, que é uma bifurcação
próxima ao Rio Paranhana no Bairro Santa Maria, pois está em condições precárias. Ainda na
Tristão Monteiro, próximo ao número duzentos e setenta e três a Administração já tem
conhecimento do problema. Que mais breve possível façam esta intervenção, pois as Ruas de
nossa cidade estão precárias. Feito por mim a indicação para que o caminhão recolhesse o
lixo na Rua Gonzaga, em uma semana passaram, na outra não. Tenho informações que a
partir de terça-feira normalizará os serviços. Boa noite a todos e fiquem com Deus.
VEREADOR LAURI FILLMANN: Boa Noite Presidente, colegas Vereadores, imprensa, demais
pessoas que nos acompanham. Já foi feito referencia por Colegas Vereadores do lindo evento
do Padilhano, dizíamos como são importantes estes momentos para manter acesa aquela
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chama de bons tempos. A Vereadora Sandra fez uma referência das dificuldades que tem em
nosso Município sem espaço para caminhada, pois as calçadas estão em precárias condições.
No próximo final de semana acontecerá a Cavalgada em Padilha e no domingo Alto Três
Irmãos, pernoite na Batingueira junto ao campo do antigo Flamengo espaço muito especial.
Fica aqui o convite do grupo do Passo do Cedro. Terá Sessão Solene após Sessão Ordinária
teremos esta bonita homenagem aos cento e um anos do Padilhano. A respeito da vacinação
que me preocupa muito e tenho ouvido de outras pessoas, que acontecerá só num dia e no
mesmo espaço, Municípios vizinhos vão até os bairros com diversos espaços isso agiliza e
facilita para as pessoas. Acredito que está sendo bem trabalhado não estou aqui para criticar,
mas temo pela quantidade de meninas se concentrando no centro acho isso temerário,
estendendo num outro momento em mais lugares que aconteça tudo da melhor forma para
que possamos atender esta demanda em prol a saúde. Agradeço esta oportunidade
reforçando um pedido como já tínhamos feito semana passada para Secretaria de Obras para
que agilize o trabalho das roçadas em nossas estradas estão carecendo, limpando já facilita a
caminhada principalmente no interior. Obrigado uma boa semana a todos. VEREADOR LUIS
CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, Vereadores (as), membros da Mesa
pessoas aqui presentes, meios de comunicação, comprimento especial ao ex Vereador João
Leiteiro e Vereadora Carmem, que nos prestigiam nesta noite. Tive a informação que um
mutirão no Morro Pelado, Pega Fogo, e Morro Negro iniciaram-se na quinta-feira passada
com seis caminhões, duas patrolas, duas retro escovadeiras, mais a equipe de trabalho.
Infelizmente os trabalhos foram prejudicados pelo mau tempo, pela chuva iniciando ainda
hoje. Dona Vera a Senhora é moradora do Habitar Brasil, lembro quando foram doadas
aquelas casas de péssimo gosto pelo seu tamanho, achei inadequado na época, mas nem era
Vereador, era apenas funcionário. Foram construídas umas casas muito pequenas, de má
qualidade isso não quer dizer que o Prefeito tenha que abandoná-los, pois ele não fará.
Faremos uma ação voltada a aquela comunidade. Gostaria que a Senhora pedisse como líder
daquele local, tenho muitos conhecidos e amigos lá também, que infelizmente aparece a
parte negativa por causa de um ou dois moradores. Recolhem seu material para reciclagem e
vivem desta forma é um trabalho honesto e digno, mas as sobras eles jogam e não depositam
em algum local. Podemos com sua ajuda e com os moradores conscientizá-los quem sabe
colocar um contêiner ou lixeira comunitária vamos procurar uma forma de minimizar esta
situação, pois a grande maioria que reside ali são ordeiros e honestos, mas alguns estão
deixando a desejar no que sobra dos resíduos. Estamos aqui para ajudar e ter uma solução e
não para criticar e criar situações embaraçosas, pois tenho um amigo no local que vi nascer e
se criar é meu vizinho hoje e com certeza os demais Vereadores irão ajudar a interceder
junto ao Prefeito. Estive prestando atenção no requerimento do Vereador Eduardo,
novamente foi feito agora com o apoio dos quinze Vereadores desta Casa que enviou um
requerimento ao Presidente do DAER, Eduardo Campos Vieira, ao Presidente da EGR Luis
Carlos Bertotto, ao Secretario de Infraestrutura e Logística Victor Domingues e ao
Governador do Estado Senhor Tarso Genro. Requerimentos buscando melhorias para nossas
Rodovias. Bem frisado todas elas precisam de nossa atenção, mas a travessia do Bairro Ideal
a o Bairro Medianeira e pela manhã principalmente quando as crianças vão a Escola precisam
fazer aquela travessia com as mães e algumas cuidam dos filhos das outras, pois estão no
trabalho. Ao meio dia no retorno é a mesma coisa à tarde também, são várias travessias
colocando em risco a vida daquelas crianças. Diria que ali é o local mais perigoso para as
crianças de nosso Município de todas as travessias que temos. Iremos ter um alcance maior
pelo fato das Eleições Estaduais talvez tenham uma atenção maior para nossa Cidade. Chamo
atenção, o Vereador que me antecedeu Lauri Fillmann, sempre muito cauteloso com o que
fala, quero chamar atenção uma vez que foi colocado assim ao Secretário da Saúde de que
nós possamos ajudar. Para que as meninas venham receber a vacina, pois sou testemunha,
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juntamente ao Vereador Nelson Martins, o transporte de pessoas com câncer, esta vacina
vem para prevenir é obrigação nossa divulgar. Obrigado. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO
RANGEL: Saúdo Presidente, demais colegas Vereadores, comunidade que se faz presente,
ouvintes da Radio Taquara. Inicio parabenizando Dona Vera pelo pronunciamento que fez
aqui pela coragem, parabenizo também toda a comunidade que se fez presente Carlinhos,
sua esposa, lhe dizer que conte conosco, apesar de que as coisas não estão muito boas. O
Prefeito não atende ninguém, nem nós Vereadores, estamos sendo atendidos. Mas a
Senhora falou certo daqui alguns dias teremos eleições novamente que me consola é saber
que o povo bota, mas também tira. Abri o Jornal Panorama na sexta-feira e vi algumas
reportagens como Escola cercada de buracos, falta de recolhimento de entulho, buraco na
estrada da residência, desrespeito ao pedestre, sabemos, não é preciso repetir que a
Secretaria de Obras do Município está um caus. Refletindo lembro-me de várias indicações
que fiz, pedidos de informações a qual o Prefeito simplesmente ignora. Falamos pedimos
aqui na Casa e simplesmente não nos responde. Venho pedir se foi encaminhado algum
projeto ao Governo Estadual, Federal para solucionar estes problemas não recebi as
informações, pois tenho que entender que não foi encaminhado nada, as informações não
foram respondidas. Pois esta semana estamos indo ao Ministério Público levando estes
pedidos de informações, já se passou um ano e três meses, até agora nunca tive um pedido
respondido, o trabalho do Vereador é fiscalizar, mas como fazer isso se o Executivo omite as
informações. Deixo uma sugestão aprovamos no ano passado um empréstimo do BADESUL
de três milhões para o asfalto votei a favor, mas de repente deixo uma idéia ao Executivo que
ele repense e use o recurso talvez para comprar máquinas, roçadeiras deixo esta idéia não sei
se será possível, mas que use este recurso para questões mais para prioridades. Também me
referindo a reportagem que o Vereador Beto Lemos falou anterior mente uma entrevista
dada ao Prefeito Tito na TCA, o qual falou que entregaria as creches em março no maximo
abril, estamos entrando em abril semana passada estávamos olhando as creches só se for
mágico para cumprir o que prometeu mas ele também não esta se importando mais muito.
Faço um requerimento verbal pedindo que seja consertada a estrada de Entrepelado, a
Secretaria de Obras esta concertando só no trecho da Saibreira e para lá a coisa está feia,
faço este requerimento para que tomem uma atitude. Parabenizo o nosso Presidente que
inicialmente antes de começar a sessão anunciou que voltará a esta Casa os Pastores ou
lideres Religiosos, acho muito importante que estejam presentes para abrir as sessões. Você
esta de parabéns Presidente muito obrigado. VEREADOR ARLEU MACHADO: Senhores
Vereadores (as), demais presentes, servidores. Em especial comprimento pessoas que aqui se
fazem presentes hoje no plenário da Câmera vejo varias pessoas que estão vindo agradeço
todos que estão aqui esta noite. Começo a minha fala agradecendo todos que estavam
presentes na Audiência Pública na semana passada dia dezoito onde discutimos o direito do
consumidor quero dizer aos ouvintes pessoas que nos escutam, que já houve uma diferença
nos mercados pelo fato da audiência começaram a se cuidar. Passou a ser valido e tivemos
no outro dia o Gerente do RISSUL, veio se desculpar por não ter vindo na Audiência, e pedir
informações. Valeu a pena ter feito a Audiência Pública espero que seja feito sobre outras
matérias da mesma forma, pois foi muito positivo. Também estive esta semana na Padilha
onde visitei o Lar Padilha onde vejo que o Diretor do mesmo presente hoje aqui ficou bem
impressionado com o que vivenciei no local esta funcionando muito bem a Instituição, espero
que continue a funcionar da maneira que esta sendo feito. Quero agradecer como fomos
recebidos que acabamos almoçando com os mesmos foram muito agradáveis aquele dia.
Estou entrando com um requerimento para colocar uma sinaleira picante na parada cento e
treze, em Fazenda Fialho, farei através da Prefeitura que encaminhará ao DAER, pois nesta
parada tem uma fabrica com quarenta funcionários na travessia da ERS vinte que fica numa
curva é muito perigoso o que esta acontecendo no local. Quero falar da Ponte Rio dos Sinos
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zero vinte tivemos ali um assalto este final de semana, mais conhecido como Plets foi
roubado o Fiat Uno, na sinaleira tudo que estamos fazendo ate agora de nada adiantou o
DAER continua na mesma nada fazem. Colocaram duas armas em sua cabeça levaram o carro
mais o notebook que estava dentro esta uma vergonha o que esta acontecendo se não
houver uma tragédia maior nada será feito. Começando pelo Governo do Estado nada fazem
a Policia Rodoviária param para multar as pessoas na ponte daquela forma que se encontra
esta uma vergonha, multar pessoas que estão fugindo de assalto. A comunidade esta
apavorada com o que esta acontecendo e não toma nenhuma providência, ta a placa parada
e nada fazem. Encerro minha fala, mas quero dizer que devemos lutar a prol desta situação,
teremos que fechar a ponte por duas a três horas para ver mudança. Muito obrigado tenham
toda uma ótima semana. Após a Palavra em Expediente o Presidente abriu espaço para os
Vereadores se manifestarem a respeito dos problemas que vem ocorrendo junto a Ponte do
Rio dos Sinos, na ERS 020 em nossa cidade e ao final da discussão solicitou que todas as
manifestações fossem transcritas e inseridas em uma Ata Especial, para posteriormente
encaminhar a todos os órgãos competentes e meios de comunicação visando buscar uma
solução mais ágil e concreta junto à comunidade taquarense. Em seguida o Vereador Valdecir
de Almeida solicitou autorização do Presidente, sob a deliberação do Plenário, para
representar este Poder Legislativo no evento de celebração ao 90º aniversário da Escola
Municipal Alípio Sperb, que ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 31/03, às 19h, podendo
ser liberado da primeira Sessão Ordinária de Interiorização na localidade de Padilha, a qual
será realizada nesse mesmo dia e horário. Nesse sentido o Presidente acatou a referida
solicitação colocando mesma em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Nesse
momento diante de uma notícia de um acidente ocorrido no início desta noite que veio a
vitimar fatalmente uma pessoa bem conhecida pela comunidade taquarense, o Presidente
colocou os Projetos que estão na pauta desta Sessão para votação em bloco, sem discussão,
solicitando que a Diretora Legislativa procedesse na leitura dos mesmos, acompanhados dos
Pareceres das Comissões desta Casa: ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 053/2014
(Executivo Nº 041) Autoriza o Poder Executivo contratar, emergencialmente, 01 (um)
servidor para o cargo de Assistente Social para atuação na Secretaria de Desenvolvimento
Social e Habitação, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 054/2014 (Executivo Nº
042) Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores, para o cargo de Operário, em caráter
excepcional e por tempo determinado, e, dá outras providências. (Nesse Projeto o Executivo
apresentou Mensagem Substitutiva à mensagem do PL, através do Ofício Nº 169/2014, lido
anteriormente nesta Sessão. Também o Vereador Guido Mario apresentou Emenda Verbal ao
artigo 1º). PROJETO DE LEI Nº 055/2014 (Executivo Nº 044) Autoriza o Poder Executivo a
repassar recursos pecuniários aos Médicos participantes do “PROJETO MAIS MÉDICOS PARA
O BRASIL” e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 056/2014 (Executivo Nº 047)
Autoriza o Poder Executivo a efetuar abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do
Município de Taquara/RS para o exercício de 2014, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI
Nº 57/2014 (Executivo Nº 043) Institui a taxa por ações básicas de vigilância sanitária de
competência da Direção Municipal do Sistema Único de Saúde - SUS, e dá outras
providências. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e
Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis aos Projetos acima descritos, sendo que no
Projeto 054, foi acatada a Mensagem Substitutiva do Executivo e a Emenda Verbal do
Vereador Guido. Os referidos Projetos foram APROVADOS por unanimidade dos Vereadores.
Logo após o Presidente também colocou em bloco a votação da matéria a seguir e a mesma
foi APROVADA por unanimidade: Requerimentos: Nº 052 a 062/2014. Pedidos de
Informações: Nº 025 a 027/2014. Indicações: Nº 191 a 210/2014. Atas: nº 3.973 e Ata da
Audiência Pública referente ao atendimento nos supermercados em geral de nossa cidade.
Requerimentos Verbais: VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: 1º - Venho por meio deste requerer ao
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Senhor Prefeito Municipal que gestione junto ao Secretário Municipal de Segurança e
Trânsito para que instale na Rua Pernambuco, em frente ao Bar do Tio Joka, no Bairro Santa
Teresinha um redutor de velocidade, pois lá já ocorreram vários acidentes e uma morte,
devido ao excesso de velocidade. Outrossim, gostaria de reiterar que é importante o asfalto,
mas precisamos proteger os pedestres de nosso Município que são em grande maioria
composta de crianças e idosos. VEREADOR MOISÉS RANGEL: 2º - Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria competente proceda na recuperação da estrada de Entrepelado em
toda a sua extensão, pois o trabalho que vem sendo realizado contempla apenas parte da
mesma. VEREADOR ADALBERTO SOARES: 3º - Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente providencie com urgência a recuperação da calçada localizada na Rua
João Bayer, esquina com a Rua Picada Gravatá, em frente ao Colégio Theóphilo Sauer, pois a
mesma afundou originando um valo que pode causar acidente grave a todos que transitam
por ali, especialmente aos alunos que são em maior número. VEREADOR ARLEU MACHADO:
4º - Indico ao Executivo Municipal para que junto ao DAER procedam na colocação de “sinal
piscante 40 km por hora” na Parada 113 em Fazenda Fialho. Solicito ainda que seja
complementado este pedido com o “Nº do quilômetro” em que a Parada está localizada para
que o DAER possa identificar o local corretamente. Tal pedido faz-se necessário tendo em
vista que naquele local há uma curva acentuada na ERS, e uma Fábrica instalada ali com mais
de 40 funcionários, sendo um local de alto risco de acidentes. Neste sentido pede-se urgência
a esta reivindicação, para que o DAER receba este pedido via Executivo, o mais breve
possível. Ao final desta Sessão o Presidente da Casa convidou todos os presentes para
realizarem uma Oração do Pai Nosso, seguida de um minuto de silêncio em virtude do
acidente de trânsito ocorrido nesta noite em que veio a falecer a Senhora Gilmara, esposa do
Ex-Vereador Fabiano Matte. Nada mais havendo a tratar, às 20h50min, foi encerrada a
Presente Sessão Ordinária. 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, 24 de março
de 2014............................................................................................Silvana Lopes e Eliane Kurtz.

Ata nº 3.974, de 24 de março de 2014.
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