ATA Nº 3.976
Aos 31 dias do mês de março do ano de 2014, às 19h20min, na Sociedade 14 de Outubro da
localidade de Padilha, Interior do Município de Taquara/RS realizou-se a 9ª Sessão Ordinária
do Legislativo Taquarense, sob a Presidência do Vereador Arleu Machado de Oliveira (PP), o
qual contou com a presença dos seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP),
Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Anildo Ribeiro Araújo (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch
(PTB), Guido Mario Prass Filho (PP), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB),
Moisés Cândido Rangel (PSC), Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB),
Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira
(PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS). Por determinação do Presidente da Câmara de
Vereadores de Taquara, Vereador Arleu Machado de Oliveira a Diretora Legislativa, senhora
Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão, desejando boas vindas a todos os
presentes informando que esta é a 1ª Sessão Ordinária de Interiorização, a qual foi aprovada
através do Requerimento Nº 046, datado de 17 de março do corrente ano, de autoria do
Vereador Arleu Machado com apoio de todos os Vereadores. As Sessões de Interiorizações
ocorrerão mensalmente com os seguintes itinerários: Março – Padilha; Abril – EXPOCAMPO;
Maio – Fazenda Fialho; Junho - Bairro Empresa; Julho – Bairro Santa Teresinha; Agosto –
Bairro Mundo Novo; Setembro – Acampamento Farroupilha e Entrepelado; Outubro – Pega
Fogo. A partir desse momento o Presidente deu início aos trabalhos da noite saudando todas
as pessoas presentes convidando as mesmas para realizarem em conjunto a Oração do Pai
Nosso e após solicitou que a Diretora Legislativa procedesse na leitura da matéria pertinente
a este Sessão. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº 068/2014 (Executivo
Nº 050) Autoriza o Poder Executivo a permutar extração de saibro, entre o Município e a
Empresa Plasma Pavimentadora e Construtora Ltda – ME e dá outras providências. PROJETO
DE LEI Nº 069/2014 (Executivo Nº 051) Autoriza o Poder Executivo contratar,
temporariamente, (01) um servidor para o cargo de Veterinário, e, dá outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 070/2014 (Executivo Nº 052) Altera a Lei Municipal nº 5.151/2013, que
autoriza o Poder Executivo contratar servidores, em caráter excepcional e por tempo
determinado, para atuação na Secretaria de Saúde, alterada pelas leis nº 5.163/2013,
5.196/2013 e 5.401/2014, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 071/2014 (Executivo
Nº 053) Autoriza o Poder Executivo a destinar a quantia de até R$ 30.000,00 bem como
execução de serviços e horas máquinas, ao CTG O FOGÃO GAÚCHO para realização da 31ª
Festão Campeiro, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 072/2014 (Executivo Nº 054)
Autoriza o Poder Executivo a repassar o valor de até R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) para a
Associação de Moradores de Santa Cruz da Concórdia, CNPJ nº 93.240.950/0001-74.
PROJETO DE LEI Nº 073/2014 (Executivo Nº 055) Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar
uma Bandeira do Município de Taquara, para a Associação Comunitária Beneficiente Paz no
Vale. PROJETO DE LEI Nº 074/2014 (Executivo Nº 056) Autoriza o Poder Executivo a repassar
recursos financeiros no valor de até R$ 2.000,00, para a Associação Taquarense de
Piscicultores, CNPJ 07.135.192/0001-92. PROJETO DE LEI Nº 075/2014 (Executivo Nº 057)
Autoriza o Município a destinar auxílio financeiro para o CLUBE DE MOTOCICLISTAS ÁGUIAS
DO ASFALTO VALE DO PARANHANA – RS, para a realização da 16ª edição do Motoshow, e, dá
outras providências. PROJETO DE LEI Nº 076/2014 (Executivo Nº 058) Autoriza o Poder
Executivo a repassar recursos financeiros no valor de até R$ 2.500,00, para a Sociedade
União da Paz de Rio da Ilha, CNPJ 06.055.895/0001-48. REQUERIMENTOS: Nº 063/2014
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Através do presente, envio Votos de Pesar aos familiares
do jovem Jean Carlo Lima, que de forma trágica teve sua vida ceifada no último dia 26 de
março do corrente ano. A perda 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
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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.” Nº 064/2014 VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL:
Ao cumprimenta-lo cordialmente venho através deste solicitar ao setor competente da RGE
que viabilize a troca de postes de madeira situados na localidade de Beco dos Farias, Distrito
de Entrepelado em nossa cidade. O pedido se faz necessário, pois os postes existentes neste
local estão muito danificados pela ação do tempo, causando insegurança aos moradores.
Sendo o que tínhamos para o momento desde já agradeço pela atenção. Nº 065/2014
VEREADOR ANILDO ARAÚJO, com apoio de todos os Vereadores: Solicita ao Presidente desta
Casa que seja encaminhado o presente documento acompanhado da Ata de Reunião
referente Segurança Viária das ERS 020, 115 e 239, com Vereadores das Câmaras que
compõe o Vale do Paranhana, no Plenário da Câmara de Vereadores de Taquara, do dia 19 de
março de 2014, ao Diretor Geral do DAER, senhor Carlos Eduardo de Campos Vieira e ao
Diretor Presidente da EGR, senhor Luiz Carlos Bertotto, para que estes dois órgãos em
conjunto ou separadamente procedam na construção dos “refúgios” abaixo descritos, pois
segundo depoimento do Superintendente do DAER, Engenheiro Carlos Miranda Pagnoncelli,
que estava representando o senhor Aldo Grassi, Diretor de Operações Rodoviárias do DAER,
que consta na Ata desta reunião, folha 06 de 11, pairou uma dúvida de quem é responsável
no estudo, planejamento e execução destes pedidos. ATA: “- Referente ao que foi colocado, a
EGR executa o que o DAER autoriza. Está havendo uma inversão de valores ou uma notícia
passada de forma errada. A EGR, desde junho de 2012, a data de sua criação, assumiu os
Pedágios que eram do DAER, a RS 239, RS 122, RS 240 e RS 135 em Erechim, em fevereiro de
2013. Quando criada, a EGR assumiu os Pedágios, todos os processos que existiam no DAER,
referente à obras, solicitações e pedidos, foram encaminhados para a EGR. Se Taquara, tiver,
não sei quantos pedidos existem, se são dez ou vinte, todos estes processos da RS 239, RS
122, RS 240 estão com a EGR. O contrato da Brita Rodovias terminou em trinta de dezembro,
em janeiro deste ano, foi feito a mesma coisa com todos os pedidos a RS 115 e RS 235, de
Nova Petrópolis à São Francisco de Paula. Rodovia, onde estiver Pedágio hoje, a EGR executa
o que tiver projeto e licitação, com o recurso do pedágio que arrecada. O único ponto que
ficou em comum, por delegação de autoridade de trânsito, foi segurança viária. O Governo
do Estado, pode ter somente uma autoridade de trânsito, que é o Diretor Geral do DAER.
Portanto, ficamos com toda parte de lombadas, pardais, Polícia Rodoviária, construção de
novos postos e compras de radares. Com isso a parte de obras, onde tem pedágios, é de
única e exclusivamente com a EGR.” Neste sentido, solicitamos esforços para a execução das
obras a seguir, objetivando estabelecer maior segurança para os usuários, bem como
ordenação no trânsito entre as rodovias estaduais e acessos aos bairros e interior de nosso
Município. - Construção de “refúgio” para entrada de veículos pela RS-239, na altura do km
52, com acesso aos Bairros Ideal. - Construção de “refúgio” para entrada de veículos pela RS239, na altura do km 50, com acesso aos Bairros Empresa pela Rua Santo Antônio da
Patrulha. - Construção de “refúgio” para entrada de veículos pela RS-020, na localidade
denominada Passo do Mundo Novo, interior de Taquara, com acesso para a rodovia não
pavimentada RS-474, localidades de Linha Gonzaga e Taquaral. Ressaltamos que estas obras
são requeridas pela comunidade há muito tempo, e beneficiará milhares de usuários do
município e região, resultando em maior segurança e evitará a perda de vidas humanas.
Segue anexo, fotos dos locais referidos. Também queremos deixar registrado, com base no
Relatório dos Acidentes da Secretaria da Justiça e da Segurança do Estado – Brigada Militar
Comando Rodoviário, período 01/01/2011 a 04/03/2014, que demonstra os KM com maior
índice de acidentes, encontramos em 3º lugar o KM 52 da ERS 239, com 110 acidentes e 245
veículos envolvidos, e, no KM 50 da ERS 239, com 37 acidentes e 62 veículos envolvidos,
ambos locais os quais solicitamos “refúgio”, assim como na ERS 020 entrada para RS 474 que
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conduz ao Taquaral, o que vem justificar esta reivindicação. Diante de todos estes
argumentos e dados estatísticos, aguardamos resposta urgente dos órgãos competentes, na
execução do trabalho de “construção dos refúgios” de forma que venha coibir que novos
acidentes venham acontecer naqueles pontos das rodovias “ ERS 239 e ERS 020”. Nº
066/2014 VEREADORES ADALBERTO SOARES, LAURI FILLMANN E TELMO VIEIRA: Através
deste encaminhamos Votos de Congratulações aos organizadores da 11ª Edição da Cavalgada
do Grupo Passo do Cedro de Padilha transcorrida neste final de semana. Parabenizamos
todos os participantes pela realização de mais um belíssimo evento, demonstrando a beleza,
a força e a grandeza da nossa cultura gaúcha. Nº 067/2014 VEREADORES ADALBERTO
SOARES, LAURI FILLMANN E TELMO VIEIRA: Através deste encaminhamos Votos de Pesar à
Família Nornberg, pelo falecimento do Senhor Sebaldo Nornberg, ocorrido no dia 28/03,
próximo passado. O Senhor Sebaldo foi Pastor Fundador da Comunidade Evangélica da
Floresta Imperial e da Associação Beneficente Evangélica da Floresta Imperial, e seu
falecimento certamente deixará uma lacuna na família, nos amigos e em toda a comunidade.
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.” Nº 068, 069, 070 E 071/2014 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. Nº 072/2014 VOTOS DE PESAR encaminhado em nome da CASA:
Através do presente enviamos Votos de Pesar a todos os familiares da jovem Gilmara Pezzi
Pereira que veio a falecer tragicamente no último dia 24/03/2014. Os céus estavam
precisando de alguém como você! Foste chamada cedo, pois tua missão por aqui foi
cumprida com êxito, carinho e amor! Deixaste tua marca de garra e dedicação naquilo que
fizestes! Choramos pela tua partida precoce, mas na certeza que estás bem acolhida nos
braços de nosso mestre Jesus! Fique em paz sob a proteção dos anjos! Para os familiares
muita luz, paz e aceitação para estes momentos de profunda dor e sofrimento! PEDIDO DE
INFORMAÇÃO: Nº 028/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal
informe a este Vereador quantos projetos foram encaminhados por esta administração ao
governo estadual e federal visando buscar recursos para o nosso município. Caso tenha
encaminhado, solicito que informe o nº dos protocolos. INDICAÇÕES: Nº 211/2014
VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal busque um trabalho junto ao
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DAER e/ou a Secretaria competente, para que seja realizado com urgência o serviço de
patrolamento e ensaibramento na ERS 242, na localidade de Entrepelado, pois há muito a
comunidade espera por esta melhoria. Nº 212/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que
o Executivo Municipal através do Setor de Iluminação Pública viabilize o conserto de uma
luminária no Km 15, na ERS 239, em frente a uma parada de ônibus. O pedido se faz
necessário tendo em vista que durante a noite as pessoas que utilizam a parada sentem
muita insegurança por estarem num local completamente às escuras. Nº 213/2014
VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria
competente providencie o conserto e/ou troca de luminárias na Rua Oscar Schimidt,
proximidades do nº 225, no Distrito de Padilha. Nº 214/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA:
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie o conserto
e/ou troca de luminárias na localidade de Batingueira, em frente ao campo. Nº 215/2014
VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria
competente providencie uma revisão geral da iluminação pública com acompanhamento de
um Zelador, na localidade de Ilha Nova, e, após isso proceda no conserto ou troca das
luminárias que apresentam problemas. Nº 216/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que
o Executivo Municipal, através da Secretaria competente viabilize a colocação de lixeiras nos
seguintes locais do Distrito de Padilha: Rua Oscar Schimidt, próximo ao antigo Mercado
Fischer, Beco dos Gallas, Rua Leandro Ofmaister. Nº 217/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA:
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente viabilize o serviço
patrolamento e ensaibramento nos seguintes locais do Interior: Passo da Ilha, na estrada ao
lado da Sociedade Prosperidade, Estradas de Açoita Cavalo. Nº 218/2014 VEREADOR
ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente
possa agilizar o processo de liberação junto a FEPAM do Projeto para dragagem do Rio
Padilha, pois o mesmo encontra-se muito obstruído e a cada chuva que cai compromete
ainda mais o leito próximo às estradas. Nº 219/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito
que o Executivo Municipal, através do Setor de Iluminação Pública providencie o conserto de
uma luminária localizada na Rua Adolfo Fernandes da Silva, próximo ao nº 2140, no
Loteamento Habitar Brasil, Bairro Mundo Novo. Nº 220/2014 VEREADOR ANILDO ARAÚJO:
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente veja a possibilidade de
fazer uma visita a moradora da Rua Guilherme Kessner, residência de nº 1516, no Bairro
Cruzeiro do Sul, Senhora Janice Souza, que reclama da entrada de água com esgoto nos
fundos de seu terreno, provocando a proliferação de mosquitos e outros insetos. A moradora
pede urgência no atendimento, pois já considera esse problema de saúde pública. Nº
221/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal, juntamente
com a Secretaria competente realize o reparo do asfalto e dos paralelepípedos na junção das
ruas Emílio Lúcio Esteves com a Dr. Edmundo Saft. Este problema já existe há muito tempo,
basta ver a Indicação n° 662, de 26 de agosto de 2013 (em anexo), desta Vereadora sobre o
mesmo problema. As fotos atuais comprovam que esta situação se agravou, por falta de um
reparo na época em que foi feita a primeira indicação. O local é de grande circulação de
veículos, por ser acesso a muitos serviços médicos de Taquara, próximo a um Lar de idosos, e
também rota para a FACCAT. Faz-se urgente e necessário este reparo. Nº 222/2014
VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com a
Secretaria competente estude a possibilidade de proibir o estacionamento de veículos, em
frente ao n° 3051, da Rua Edmundo Saft, pois quem vem da Rua Emílio Lúcio Esteves para
entrar nesta Rua, precisa fazer o contorno do canteiro neste trecho e quando algum veículo
ali se encontra estacionado, dificulta tal manobra, onde muitas vezes impede a livre
circulação de veículos, formando um pequeno congestionamento. Esta região é de muita
circulação de veículos, visto ser rota de acesso a muitos serviços médicos da região, Lar de
idosos e acesso a FACCAT. Faz-se necessária uma medida para assegurar a livre
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movimentação de veículos. Nº 223/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o
Executivo Municipal, juntamente com Secretaria competente viabilize com urgência a
colocação de veneno para eliminar o mosquito borrachudo no Distrito de Padilha e
localidades pertencentes a esse Distrito, pois estes insetos estão tirando o sossego dos
moradores. Nº 224/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal,
juntamente com o Departamento de Esporte estude a possibilidade de readequar com tabela
a quadra do Ginásio do Parque do Trabalhador, conhecida como “Titão”, para a prática do
esporte basquetebol, pois no Município não há nem um espaço público destinado a este
esporte e ele vem crescendo a cada ano. Nº 225/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito
que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras providencie a limpeza da Rua
Coronel Diniz, próximo a Sede da AABB, pois a mesma está sendo tomada pelo mato. Nº
226/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente proceda no conserto de um buraco localizado na Rua Felipe Marx, em
frente ao nº 1799 no Bairro Santa Teresinha. Nº 227/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL:
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente viabilize o serviço de
patrolamento e ensaibramento da estrada de Olhos D'água, pois a colheita de arroz está em
andamento e se faz necessário esse apoio ao agricultor, bem como também seja feita a
roçada da estrada, pois o mato está invadindo e mesma. Nº 228/2014 VEREADOR VALDECIR
DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras providencie
com urgência o conserto de um buraco localizado na Rua Olímpio Cândido da Silva, no Bairro
Empresa, proveniente de cano quebrado, o qual encontra-se há um ano e meio aberto e
inclusive no ano passado o Secretário de Obras juntamente com este Vereador esteve no
local, mas até o momento nada foi resolvido. Segue foto em anexo. Nº 229/2014 VEREADOR
GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria
competente estude a possibilidade de criar uma “cartilha informativa” indicando como as
empresas devem proceder em relação à emissão de notas quanto ao INSSQN (imposto sobre
serviços de qualquer natureza), tendo em vista as contradições nas notas emitidas de
serviços executados fora do Município. Solicito ainda que tão logo seja criada a cartilha seja
enviada cópia a ACON (Associação dos Contabilistas do Vale do Paranhana) e seus clientes.
Nº 230/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal através da
Secretaria competente providencie com urgência a recuperação de uma parada de ônibus
localizada no entroncamento que liga a estrada da Grota com a estrada da Colina, na
localidade do Morro da Pedra. O pedido se justifica tendo em vista que neste local
diariamente entorno de 10 a 15 alunos juntamente com outros moradores aguardam o
transporte sem nenhuma proteção, pois a antiga parada caiu devido a um temporal. Vale
ressaltar que com a chegada do inverno a situação tende a piorar. Nº 231/2014 VEREADOR
GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente
providencie com urgência a reposição de uma luminária em poste situado na Estrada da
Grota, próximo ao nº 1204, na localidade de Morro da Pedra, pois a antiga caiu devido ao
último temporal, ficando o local às escuras. Nº 232/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS:
Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente viabilize a substituição
de uma lâmpada fluorescente por um conjunto de luminária completa (com proteção de
tela), na Estrada da Grota que liga a Estrada da Colina, na localidade de Morro da Pedra, em
frente à residência do senhor Genésio Teixeira. Nº 233/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL:
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente estude a viabilidade de
realizar a implantação de uma Creche Municipal na localidade de Moquém com o objetivo de
atender as necessidades que hoje os pais estão enfrentando em conciliar o trabalho e um
lugar adequado para deixarem seus filhos. O pedido se faz necessário tendo em vista que
esta localidade é geradora de empregos, pois possui diversas empresas tais como: Fábrica de
Piscinas, Usina de Reciclagem de Lixo, Atelier, Agropecuária, Supermercado, Esquadrias e
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outros. Nº 234/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal,
juntamente com a Diretoria Geral de Turismo estude a viabilidade de realizar a criação de um
“Museu do Colono” entre as localidades de Rio da Ilha e Padilha, com o objetivo de valorizar
a comunidade ali instalada e seus antecedentes que colonizaram aquela região. Também irá
servir como uma alternativa de turismo elevando o nosso Interior. Nº 235/2014 VEREADORA
SANDRA SCHAEFFER: Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria
competente providencie uma revisão com posterior conserto e adaptação,
das rampas construídas para cadeirantes, junto às calçadas de nosso município. Algumas
destas rampas estão em precário estado. O cadeirante não se consegue subir nem descer,
pois são muito curtas e íngremes. Na descida o perigo é de o cadeirante cair para frente. Para
subir só se for de costas. O cadeirante precisa estar acompanhado, sozinho não consegue se
movimentar. Estas reclamações, recebi de uma cadeirante, que encontrou sérias dificuldades
em se movimentar pelas calçadas de nosso município. Nº 236/2014 VEREADOR ADALBERTO
LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda na
roçada e limpeza de um terreno localizado no final da Rua Santo Antônio da Patrulha no
Loteamento Jaeger, junto ao Bairro Empresa, pois o mesmo está com o mato tomando conta
conforme mostra as fotos em anexo. O pedido se justifica tendo em vista de que o referido
terreno é de propriedade da Prefeitura e serve de travessia às pessoas que utilizam a rua
paralela, oferecendo perigo a todos. Nº 237/2014 VEREADORES ADALBERTO LEMOS, LAURI
FILLMANN E MOISÉS RANGEL: Solicitam ao Executivo Municipal para que providencie na
elaboração de Projeto de Lei, com base na Lei Complementar Nº 14.376, de 26 de dezembro
de 2013, do estado do Rio Grande do Sul que: Estabelece normas sobre Segurança,
Prevenção e Proteção contra Incêndios nas edificações e áreas de risco de incêndio no
Estado, onde no Art. 57. Determina que: “Os municípios deverão atualizar sua legislação,
recepcionando o disposto na presente Lei Complementar, no prazo máximo de 12 (doze)
meses.” Diante da apresentação da Lei com aprovação desta adequação teremos a agilização
e execução das exigências vigentes deste Processo tão importante para a segurança da
Sociedade. Nº 238/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal
através da Secretaria competente proceda no conserto de um cano de esgoto localizado na
Rua Passo Fundo, no Bairro Olaria, em frente ao nº 1382, conforme fotos em anexo.
Justificativa: Quando ocorreu enchente no ano passado o trator da Prefeitura teve que
derrubar a cerca da proprietária para retirar seus pertences e ao entrar afundou os canos
causando rompimento do mesmo, nesse sentido também solicito se possível que veja a
possibilidade de consertar a referida cerca. Após a leitura da matéria o Presidente convidou o
Secretário Distrital de Padilha, senhor Mario Ataíde Pires para fazer parte da Mesa Oficial dos
trabalhos e em seguida deu início a Palavra em Expediente, concedendo o tempo de 03 (três)
minutos a cada Vereador, seguindo a ordem descrita no Artigo 91 do Regimento Interno
desta Casa. PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Saúdo Senhor
Presidente, comunidade presente, imprensa, Jornal Panorama e Integração, Rádio Taquara. É
uma imensa satisfação que foi feita esta sessão de interiorização, parabenizo o Presidente
Arleu por esta iniciativa e todos os outros Vereadores. Inicialmente deixamos um forte
abraço a comunidade Rio da Ilha, Vila Tereza, Padilha Nova, Morro Alto, Padilha Velha, toda a
redondeza por estarem nos prestigiando hoje na presença dos Senhores (as). Destacamos
nossos sentimentos as famílias que enlutadas nos últimos dias com os acidentes ocorridos
nas rodovias, que deixaram famílias entristecidas. Fica aqui nossos sentimentos e apreço por
todos. Encaminho uma saudação especial ao Elizandro, sub Prefeito do Rio da Ilha, Mario
Nadir Pires, Secretário Distrital, pelo trabalho e disposição que atende nossa comunidade
mesmo com as dificuldades, deixando nosso fortalecimento e apoio. Destaco também a
situação do Luis Matana dos Carreteiros, Zequinha, Toquinho, são amigos que referendo
meus comprimentos a estes amigos tão compreendidos que temos aqui na comunidade, a
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Diretoria da Sociedade Quatorze de Outubro de Padilha. Pedido que foi encaminhado esta
semana na Cidade de Taquara. Conversamos com o Prefeito na semana que se prontificou a
fazer um mutirão no Bairro onde temos uma representação e tivemos uma demanda muito
forte devido aos problemas que estamos enfrentando na Cidade. Destaco encaminhamentos
repassados pelo Prefeito que foi passado com relação ao asfalto implantado no Bairro Santa
Terezinha principalmente na Rua Coronel de Diniz, santa Catarina. Trago à comunidade do
interior as dificuldades que têm trabalhos onde esta sendo encaminhado com sucesso na
questão de lazer no Parque dos Trabalhadores na Cidade de Taquara. Estivemos visitando a
comunidade pessoalmente que, está muito feliz com a atenção que foi dada pelo Prefeito, ao
Posto Vinte e Quatro Horas e Hospital Bom Jesus deixando em destaque esta satisfação.
Vindo de Taquara até aqui com algumas dificuldades principalmente nos acessos na Rodovia
dois, três, nove, pois está muito perigoso brinquei dizendo aos Vereadores que residem neste
local. Deveriam dar uma atenção especial destacando e trazendo esta pré-disponibilidade e
deixar que a comunidade que nos escuta e se faz aqui presente que este Vereador também
faz coro aos trabalhos. Obrigado e uma boa semana a todos. VEREADOR ANILDO RIBEIRO
ARAÚJO: Saúdo Senhor Presidente, estendendo minha saudação aos demais Colegas
Vereadores (as), ao Secretário Mário Pires admiro pelo trabalho já prestado ao nosso
Município. Parabenizo pelo trabalho atual que vem fazendo comentava no caminho ao Guido
Mário que a estrada está boa, mesmo com as condições do tempo não dá para reclamar.
Saúdo os demais ouvintes dos meios de comunicações a esta sessão conectados e também as
comunidades da Padilha, Vila Tereza presentes nesta noite. Foi feito a leitura de alguns
Requerimentos que fiz como falou o Vereador Régis muitas mortes aconteceram esta
semana nas Rodovias e muito acidentes nas entradas do Bairro Ideal, Empresa e na entrada
do Taquaral. Temos índices bem elevados de acidentes com danos materiais e mortes.
Devido a isto fiz este Requerimento pedindo assinatura de todos os Colegas para que nesta
semana seja encaminhado a Porto Alegre aos meios competentes para que seja resolvido
com urgência. Tivemos a felicidade nesta semana de limparem o terreno na frente do CIEP,
deram uma caprichada naquele lugar. Faz vinte dias que estou ocupando o Cargo de
Vereador, estando no lugar de meu colega Beto Timóteo e já tive a felicidade de dar uma
pequena resposta para nossa comunidade. Sou filho do interior e aqui nesta região tive
alguns votos, quero me colocar a disposição, meu Gabinete na Câmera de Vereadores aos
senhores desta localidade, dentro da legalidade que for possível estaremos prontos para lhes
atender. Boa noite a todos, muito obrigado. Que deus vos abençoe e nos dê uma semana
abençoada e guardada debaixo de suas mãos. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER:
Saúdo Senhor Presidente, demais componentes da Mesa, caros Colegas Vereadores,
Senhoras (ES), imprensa que se faz presente, em especial aos moradores da localidade de
Padilha e arredores. Faço um agradecimento especial ao senhor Nestor Soares e Professora
Lorice de Padilha Velha que nos receberam tão carinhosamente hoje à tarde em sua casa.
com uma conversa muito agradável. No dia vinte seis de março, Prefeitos, Vereadores,
representantes de entidade de classe, empresários, estudantes, voluntários e moradores das
seis Cidades do Vale do Paranhana, estiveram reunidos com a Agenda Dois Mil e Vinte na
Câmera de Vereadores de Taquara. Para conhecer mais sobre os desafios dos seus
Municípios números e indicadores de educação, infraestrutura, saúde, gestão pública,
inovação e segurança. Este movimento que existe desde dois mil e seis, tem como objetivo
tornar o Vale do Paranhana uma região de primeiro Mundo, lugar mais seguro, melhor de se
trabalhar de viver o menos desigual possível. É sabido para que haja um desenvolvimento
efetivo em uma Região os níveis de educação devem ser altos. Educação sempre é e sempre
será a base de tudo porem educação não se faz somente nas Escolas. Ela começa em casa e
depois segue nas Escolas, se a família não consegue educar seus filhos, e se a Escola não
consegue dar continuidade a esta educação consequentemente teremos pouco
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desenvolvimento no determinado local. Muitas vezes a família falha neste processo contínuo
de educar. Aqui em Padilha tem dois fortes exemplos de entidades que contribuem para
melhorar e muito a educação e consequentemente contribuir no desenvolvimento de nossa
região. A Associação Esportiva Padilhano, falaremos no próximo momento e o Lar Padilha,
uma entidade da localidade que abriga menores. Em torno de oitenta, em situação de
vulnerabilidade social para melhores condições de vida. Uma parcela de pessoas que se
encontram em condições socialmente desfavoráveis o Lar oferece abrigo, alimentação, lazer,
esportes, saúde, reforço escolar, formação religiosa, atendimento psicológico, e proteção
conforme as Leis do Estatuto da Criança e do Adolescente. Existe um trabalho diário para
reconstrução de sonhos de crianças e adolescentes de cinco a dezessete anos ajudando a
formar a sua cidadania e tenho certeza que o sonho do diretor e de todos os colaboradores
do Lar Padilha que ele cessa um dia suas atividades por não precisar mais prestar estes
serviços à sociedade. Começaremos a entender que as famílias estão dando conta de suas
crianças e adolescentes, que a educação esta sendo feita, com certeza teremos uma cidade e
uma região melhor desenvolvida. Agradeço muito a atenção de todos por terem vindo, e nos
escutar e que possamos ter todos uma excelente semana. Muito Obrigada. VEREADORA
SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Saúdo o Presidente desta Casa, demais
componentes da Mesa, colegas Vereadores, e público que se fazem presente. Quero já de
antemão parabeniza-los a todos que em uma noite chuvosa, a qual é tão bom estar no lar,
estarem aqui assistindo, muito bom que participemos, estando para ver e conhecer o
legislador da nossa Cidade, onde moramos e votamos. Quero esta noite sem ser repetitiva
agradecer ao Vereador Adalberto Soares que nos deu carona e nos levou até Padilha Velha,
em sua casa onde recepcionada pela Professora Lorice e Nestor Soares, aqui moradores que
nos aconchegaram, lhes agradeço. No dia vinte e sete tivemos em Taquara a Campanha
Nacional de Vacinação contra o HPV, crianças de onze a treze anos onde obtiveram sucesso
atingindo assim o objetivo. Me parece, mas não tenho certeza, que será estendida ao interior
esta campanha. Gostaria que os senhores prestassem atenção, pois as Escolas assim como
em Taquara foram também conduzidas até um local, e no interior será da mesma forma onde
serão comunicadas as escolas porque meninas de onze, doze e treze anos serão trazidas para
fazer a vacinação por um responsável na escola. Fiquem atentos, é importante à Prevenção
do Câncer no Colo do Útero Feminino. É uma doença comum, mas tem um tratamento
preventivo a vacina, quando vier para o interior colaborem e permitam que seja feita em
suas filhas. Quero também aproveitar a deixa da Vereadora Sandra em relação ao Lar Padilha
e dizer que esta Administração está locando um espaço para fazer a abertura de um Lar para
crianças de zero a oito anos, no centro de Taquara em parceria com o Lar Padilha. Uma
grande luta do Governo Municipal desde que assumiu e agora está se efetivando tivemos o
Lar das Meninas em Taquara, fechado e agora estamos locando espaço que irá atender um
pedido da Juíza da Terceira Vara que cuida da lei Maria da Penha. Para colocar junto a este
espaço que será bem adequado em Taquara, que tem uma área verde muito boa como uma
Casa de Passagem para mulheres vitima de agressão, para que seja dada também a esta
mulher que precisa. Agradeço a atenção de todos e desejo uma excelente semana.
VEREADOR TELMO VIEIRA: Boa Noite Senhor Presidente Vereador Arleu, demais membros
da Mesa, em especial o Secretário Distrital Mário Pires, colegas Vereadores (as), ao público
que nos prestigia esta noite, ouvintes da Rádio de Taquara e demais veículos de comunicação
que nos acompanham. Em especial boa noite a minha esposa e minhas filhas que é uma
honra telas junto nesta sessão. Quero dizer que me sinto honrado juntamente com os
Vereadores da Região, por essa interiorização da Câmera se trazido em primeira instância a
Padilha, sei que minha proposição foi junto de homenagem ao esporte Clube Padilhano. É
com imensa honra e gratidão que temos a cessão solene de primeira mão interiorizada em
nossa comunidade. Sinto-me confortável em dizer, como é bom compartilhar com nossa
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comunidade o trabalho que viemos realizando na Câmera de Vereadores. Muitas vezes
somos cobrados e este é nosso serviço. Muitos criticam, mas sempre é aqueles que não
acompanham nosso trabalho ou simplesmente é confortável criticar, ao em vez de contribuir
para juntos buscarmos melhorias. Nós Vereadores, somos representantes diretos da
comunidade, elo de ligação entre o Executivo, ou seja, o Prefeito entende que temos a
responsabilidade de elencar e levar ao conhecimento das Secretarias competentes as
demandas de nossa comunidade, muitas vezes referentes à melhoria de nossas estradas,
iluminação, saúde, segurança, e outras as quais visam às melhorias da nossa comunidade
principalmente de nosso cidadão. Muitas vezes encontramos demoras para sermos
atendidos, mas isto é compreensível, pois sabemos da situação que se encontra a Secretaria
de Obras referente ao maquinário em estado precário das maquinas, sabemos também que é
nessa hora que estamos para fazer a diferença atender as situações que mandona prioridade
e passo a passo atender a todas. Poderia elencar trabalhos realizados com as Secretarias
Distritais, dos Secretários, mas o tempo não me permite, mas os bons atendimentos que
esses Secretários vêm tendo a meu ver com a comunidade mesmo em situações precárias
dos maquinários, muitas vezes que é gratificante ter estas pessoas. Assim como as
Coordenadoras de Saúde e suas Secretárias. Também como todo funcionário que são peças
fundamentais par realização de nossos serviços, pois nós Vereadores somos mais um a pedir,
mas a realização parte desses profissionais. Sei da prioridade de nosso Município em atender
as melhorias exigidas pela comunidade, mas aqui no Distrito temos prioridade, além das
estradas, sendo uma delas, referente à creche, a Escola de Educação Infantil. Luto e vou lutar
até o último do mandato. Juntamente com o Prefeito, em conjunto com a Secretaria da
Educação para ser instalada a Escola no Distrito de Rio da Ilha, Padilha. Pois sei da
necessidade para buscar recursos tendo que trabalhar o homem e a mulher da casa. Quando
não se tem esse acompanhamento dos dois, muitas vezes não conseguimos alcançar para
valorizar tudo que buscamos de melhoria para nosso lar então sei que é prioridade. Agradeço
a todos e fiquem na paz de Deus. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Saúdo Senhor
Presidente, demais componentes da mesa, também Secretário Distrital Mario Pires, ao
Diretor da escola Júlio Mauer, Gustavo e também posso dizer minha colega de aula junto na
Azaléia, Miriam que me honra em ser a Vice Diretora. Quero dizer à comunidade que com
muito orgulho estar aqui para junto poder apresentar um pouco do nosso trabalho e também
de nossas cobranças, pois o Vereador só pode cobrar e não mandar fazer. Quero lhes dizer
que estão muito bem representados por Vereador, inclusive pelo terceiro mandato grande
Vereador Lauri Fillmann, Vereador Telmo agora também que vem fazendo um grande
trabalho, Vereador Moisés e Vereador Adalberto Soares, que são mais aqui do interior está
muito bem representada esta comunidade. E dizer a importância de ter representante local,
pois tem mais força para cobrar as coisas e nesse sentido que digo a importância de
pensarem bem na hora de votar e ter um representante. Venho lhes dizer que estou
cobrando há dias o Projeto de Reclassificação de Funcionários Públicos e nada nos é enviado.
Semana passada teve um evento da Agenda Vinte, Vinte, estão de parabéns. pelo grande
projeto que tem e um deles é o Projeto do Hospital Regional, piloto, e também da UTI
NEONATAL que estão debatendo junto à Agenda Vinte, Vinte. Coloquei a disposição como
parceira, para buscar estes recursos. Fiz um requerimento ao Executivo junto a Secretaria de
Obras que mande urgente arrumar um buraco na Rua Olímpio Candido da Silva, no Bairro
Empresa onde faz mais de um ano que está aberto. Levei o Secretário de Obras no local,
olhou e nada fez. Para encerrar vou lhes dizer, antigamente falavam que saudade do Sarney,
hoje as comunidades dos Bairros principalmente muitos falam que saudade do Zequinha. É
verdade, o Secretário de Obras não nos atende, ignora os Vereadores, grosso com a
comunidade é um absurdo a situação. Que Deus ilumine o coração de cada um. VEREADOR
ADALBERO CARLOS SOARES: Saúdo Presidente, demais componentes da Mesa e toda a
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comunidade aqui presente nesta noite, e ouvintes da Radio de Taquara. Não vou me deter
com muitas indicações e homenagens que já foram lidas todos já ouviram. Vou falar sobre
um tema telefonia que prejudica todas as pessoas do interior da cidade. Ano passado foi
instalado a CPI, da telefonia, não sei se é do conhecimento dos Senhores. Em todo Estado do
Rio Grande do Sul foi instalada a CPI, de abril a novembro que foi presidida pelos Deputados
Ernani Polo e Alexandre Postal. Foram mais de vinte Deputados que fizeram esta CPI. Foi
instalada para averiguar irregularidades das Companhias Telefônicas a OI, TIM, CLARO e
VIVO. Todas as operadoras foram investigadas e os principais motivos desta investigação foi à
carência do sinal, não pega celular em determinadas localidades. Na Padilha pega muito mal.
Pois não é um problema só daqui, mas na cidade também e é assim em todo Rio Grande do
Sul. O segundo ponto são as cobranças indevidas, eles mandam as contas, cobram o que não
deveriam vendem os cartões e enceram antes do prazo. Terceira, a venda dos aparelhos, o
usuário vai à loja compra aparelho de celular vai embora com a ilusão que vai pegar chega
em casa e está sem sinal. De dois mil a dois mil e onze o aumento foi de duzentos e trinta e
sete por cento, o crescimentos das operadoras. Os usuários da internet nove mil por cento, e,
móvel mil e trezentos por cento, isto representa um faturamento para as operadoras no
mesmo período, os investimentos destas operadoras de apenas sessenta e três por cento.
Deveriam fazer alguma coisa em prol do consumidor, pois estão crescendo as nossas custas.
Participei juntamente com as Vereadoras Sirlei, Sandra, o Vereador Telmo, onde colhemos
assinaturas para ajudar. Enviamos o abaixo assinado para que modifiquem e resolvam esta
situação. Tenho alguns livros que tem o relatório final da CPI esta semana recebi um EMAIL
do Deputado, mandando algumas melhorias que já estão sendo executadas. Tenho algumas
unidades deste livro onde a população poderá informar-se. Coloco-me a disposição a toda
comunidade, um abraço a todos e uma boa semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS
LEMOS: Saúdo Senhor Presidente, aos colegas Vereadores, uma saudação especial ao
Secretário Distrital Mário Pires, uma pessoa que admiro muito e também ao Zequinha, que o
Valdecir não deixou de falar uma verdade, da maneira que somos tratados pela Secretaria de
Obras do Município de Taquara. Gostaria nesta reunião na Padilha fazer uma saudação muito
especial a todos os moradores desta localidade e digo porquê. Vocês aqui da Padilha, tem
feito um trabalho que muitos da cidade não fazem, de união. Cada vez que temos algo lá,
seja na saúde, educação, com relação à consulta popular lotam ônibus e se fazem presentes.
Pois com união vamos longe vocês estão de parabéns continuem assim que conseguem até o
desenvolvimento desta localidade. A interiorização não poderia ser no melhor local na
Padilha, pois vocês representam muito bem o interior como diz o nosso hino. Recebi um
email que mandei para Segunda Coordenadoria com relação a nosso CIEP. Recebi o retorno e
amanhã teremos uma reunião, às dezenove horas, na Escola com a Segunda Coordenadoria.
Peço que seja estendido o convite à comunidade e Escola para que possamos obter a reforma
desta. Deixo o convite a toda comunidade, pais e alunos da nossa Escola. Faço uma
solicitação verbal para um conserto de um cano de esgoto na Rua Brasília com a La Paz, que
transbordou e está causando um grande transtorno a comunidade daquele local. Deixo um
abraço a todos e uma boa semana, até a próxima. VEREADOR EDUARDO CARLOS
KOHLRAUSCH: Boa Noite Presidente, demais colegas Vereadores (as), comunidade presente
nesta noite da localidade de Padilha. Local da Sociedade Quatorze de Outubro, que gosto
muito e dizia antes para o Vereador Lauri. Tive a oportunidade que poucos tiveram, de vir de
Porto Alegre até Padilha de helicóptero e descer no Padilhano como Papai Noel. Foi muito
emocionante, vinte e oito minutos de lá até aqui. Parabéns a todos pela união de vocês. Na
semana passada tive oportunidade de participar da reunião da Agenda Vinte e Vinte, que me
deixou muito satisfeito em ver o trabalho do Marcos Kaiser, Roger Ritter pela sua união
podendo ter acesso a dados muito importantes como nossa comunidade está caminhando.
Deixo meus sentimentos às famílias vitimadas semana passada, do Fabiano, Luis Lima, Neuri
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da Leni, que Deus possa confortar o coração de todos eles, que tiveram seus familiares
tirados. Excelentíssimo Senhores Vereadores (as), já protocolei na Casa Civil, ao Governador
do Estado, na EGR, na Seinfra, João Vitor Domingues, no DAER ao Diretor Geral, ao Luís
Campos Vieira. Na noite de hoje peço aos Senhores, que quero matá-los no cansaço. Vamos
fazer toda semana estas assinaturas. Venho lhes pedir ajuda com suas assinaturas, pois irei
toda semana lá. Vieram até nossa cidade nos dizer que não havia nada protocolado e nossos
pedidos são por: passarelas, pardais, e conserto da Ponte do Rio dos Sinos. Nossa cidade não
deve ser somente uma passagem a Gramado, Litoral ou Grande Porto Alegre, onde o pessoal
passa em alta velocidade em nossas Rodovias. Os motoristas não tem paciência, não sem se
preocupam que tem famílias morando nestes locais. Diante desta, aproveito e convido a
comunidade mais uma vez para dia dez de abril, participarem de uma reunião que faremos
na Câmera Municipal de Vereadores, às duas horas da tarde, para discutir os problemas. Caso
não seja resolvido, no dia onze de abril, das oito horas ao meio dia, e das três às dezoito
horas, nós Vereadores de Taquara e Região, juntamente com a comunidade, fecharemos a
ponte sobre o Rio dos Sinos. Hoje falando com a Senhorita Taís Prass Cardozo, que está com
grande grupo no faceboock, iremos unir forças para dia onze de abril, e dizer que estamos de
brincadeira, fecharemos a Ponte. Somente se vier o cronograma das obras e data prevista
pelo DAER, é que não faremos a manifestação, mas caso continuem nos enrolando,
novamente trancaremos. Agradeço por poder representar a comunidade mais uma vez,
fiquem todos na paz de Deus. Uma ótima semana. VEREADOR GUIDO MÁRIO PRASS FILHO:
Saúdo Senhor Presidente, e em especial uma saudação ao Secretário Distrital Mário Pires
aqui presente, também minha esposa aqui presente Conselheira Tutelar e através desta
saúdo todas as mulheres. Primeiramente estando na Padilha quero fazer uma saudação
especial aos vinte oito votos que fiz nesta localidade, pois foram estes que me
proporcionaram a estar aqui presente nesta noite. Fui eleito com a diferença de onze votos.
Agradeço a cada um que me ajudou. Também o carinho que tenho por esta localidade por ter
jogado futebol aqui e por ter vivido com esta comunidade, pois é cativante. Zequinha que
aqui se faz presente sabe o carinho que nos proporcionam. Nasci no Passo Mundo Novo, mas
me sinto um cidadão de Padilha pelo carinho que tenho por todos. Quero inicialmente dizer
que no ano de dois mil e cinco tive a oportunidade de ser Vice Prefeito. Tivemos na Padilha e
foi feito uma plantação de ipê, onde muitas estão florescendo. No Governo Délcio, foi feito o
calçamento. Fico satisfeito por ter feito alguma coisa por Padilha. Quero dizer que a
dragagem do Rio da Ilha é tão almejada e temida por toda a Prefeitura. Fiz o
encaminhamento uma semana após do Carnaval, pois a licença expedida antes venceu por
não ter sido feito o serviço. Foi encaminhado um novo pedido e tenho essa informação do
Presidente do Comitê Sinos, a qual represento em nome da Câmera de Vereadores. O
funcionário da Fepan disse que entrou e tenho um carinho especial para que possa andar
mais rapidamente este pedido, pois temos a necessidade da dragagem do Rio para desliga-lo.
Quero elogiar o Secretário Mario Pires, Elizandro por manterem as estradas. Sabemos a
dificuldade que se tem de máquinas no Município, mas manter esta estada principal que liga
tanto Padilha como Rio da Ilha, pois todo dia as pessoas utilizam. Agradeço ao Prefeito pelo
serviço que já estão sendo feitos na Localidade de Pega Fogo, Morro Pelado, Morro da Pedra.
Estavam críticas estas estradas, mas como já começaram a faze é um alento. Preocupo-me,
pois o período das chuvas estão chegando, e, ainda falta muita coisa a ser feita. Que os
Secretários possam o mais rápido possível resolver a situação das estradas. A Ponte do Rio
dos Sinos, se lermos o Jornal Panorama foi feito um estudo que manda o seguinte resultado,
não vamos divulgar, eles estão sendo analisados pelo engenheiro do DAER. O estudo foi pago
pelo nosso dinheiro temos que saber o que diz no estudo, não eles esconder para não termos
conhecimento. Foi encaminhado ao Deputado João Ficher quer interpela junto ao DAER, para
termos o resultado pois se não recebermos estaremos ingressando no Ministério Público,
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pois foi pago com o nosso dinheiro. Encaminhei dois votos de pesares, um aos familiares de
Gilmara Viera fica meu abraço ao Fabiano, esposo, filha Júlia, e, também aos familiares de
Jean Carlos Lima filho do amigo Luís Lima, nosso suplente de Vereador fica meus sentimentos
por esta perca que houve e nos deixa muito chocados. Um grande abraço e fiquem com
Deus. VEREADOR LAURI FILLMANN: Saúdo Senhor Presidente Arleu, demais colegas
Vereadores, uma saudação especial ao Mário Pires que está compondo a Mesa, Quero dizer a
ele que temos muito orgulho do trabalho que ele fez quando Vereador, por três mandatos
representando esta Região, fazendo um belo trabalho. Saudar a cada um de vocês tem uma
grande importância, representações do Lar Padilha, Escola Júlio Mauer, Adão Tri Joia, sempre
está conosco apoiando a comunidade em todos os eventos. Primeira vez que vejo o Vanderlei
do Jornal Integração, que faz um trabalho lindo na Região e está aqui conosco, para nós é um
orgulho. A esta Casa que está cedendo o espaço, da cozinha do balcão enfim a todos que de
alguma forma ajudaram. Representante da Seleção Gaúcha João Schmitt, pessoal da
Cavalgada Passo do Cedro sábado e domingo fizeram mais uma bela edição da cavalgada do
grupo. Enfim por tantas razões estamos muito felizes. Representantes do Morro Alto que se
fazem presentes sempre nos eventos, e no dia vinte e cinco de abril terá carretada, a todos
realmente nossos agradecimentos. Quero deixar um relato de momento de tristeza que
aconteceu neste final de semana, perdemos um grande homem um grande líder, Pastor
Sebaldo como todos conheciam, o mentor, fundador do Lar Padilha. Há quase quarenta anos
fez esse trabalho importantíssimo, que infelizmente precisamos disso. Bom se não
precisássemos destas casas em nosso País, então uma perda lastimável. Estava com seus
oitenta e seis anos, como ninguém de nós vai viver eternamente na vida terrena. Deus o quis
para outro plano. Hoje falando com seu irmão, também dirigiu aquela Instituição por anos e,
muito bem, dizia que um dos grandes trabalhos que seu irmão realizou aqui que foi a criação
de uma Instituição importante a APAV, irá ter continuidade. O Sebaldo dentre tantas coisas
era uma pessoa de bem com a vida, criando com muito carinho as crianças. Quero colocar a
questão do Meio Ambiente um profundo defensor preocupado com as questões ecológicas
que o Mundo atravessa. Estudou na Europa, veio de lá com a mentalidade muito avançada
para nossa época. Aqui no Brasil não se cuida tanto disso, mas o trabalho dele continuará.
Deixo este relato muito triste, mas deixou um legado com certeza com permissão dele e
teremos que dar sequência. Muito obrigado por esta oportunidade. VEREADOR LUIS CARLOS
BALBINO DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, membros da Mesa, Vereadores (as), pessoas aqui
presentes um prazer estar aqui esta noite. Tenho muito conhecidos aqui na Padilha sou
funcionário público a vinte e três anos. Desta maneira consegui, o Vereador na época Mario
Pires, agora Secretário, já anos de amizade. Muitas vezes fui incentivado pelo Mario Pires
quando Secretário em Taquara, exerci um cargo sobre suas ordens e acredito ter
correspondido as expectativas deste. Quanto ao Esporte Clube Padilhano cento e um anos de
um clube que fez historia nessa Região, não só aqui, mas em vários outros lugares não
acompanhei desde o inicio, mas tiveram pessoas que fizeram parte desta trajetória como seu
Adão Trijoia, Mario Pires, Delmar e entre outras pessoas, por motivos de não conhecer não
citarei seus nomes. Padilha se destaca dos demais Distritos em todos os sentidos no esporte,
na educação, no convívio de harmonia das pessoas que aqui viveram e se criaram, pois
recebem a todos que aqui vem com respeito e alegria pode citar também uma pessoa que se
destacou nesta comunidade seu Gilberto que por muitos anos Diretor do Lar Padilha.
Posteriormente falaremos mais sobre o Esporte Clube Padilhano, mas não poderia me furtar
em fazer um comentário sobre a Zequinha, também pelo Governo que passou teve seus
momentos de acerto de erros como qualquer cidadão. O Zequinha tem uma maneira de
trabalhar como qualquer um como o Secretário Ferreira também tem como tanto quanto
outro procura dar o seu melhor para esse Município eu vejo em cada sessão um ponto de
maldade em relação ao Secretário Ferreira, pois parece que se tornou uma coisa pessoal,
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como falei todos nos somos humanos e podemos cometer erros. O Vereador que me
antecedeu fez uma comparação maldosa perante vocês não merecem esse tipo de
comentário, mas foi anterior a mim este Prefeito e Vereador que falou naquela época, pois
ele lesou os funcionários, não sei o que o Prefeito atual irá fazer que o Ex Prefeito deixou
uma divida de mais de três milhões para ele pagar. Lesou os funcionários com seis milhões ao
fundo FAF, é leviano falar desta maneira passando uma imagem às pessoas aqui presentes de
que o atual Prefeito não quer acertar com os funcionários, pois quem deixou essa divida foi o
Prefeito que o Senhor fazia parte do Governo na época. Vou citar o nome o Vereador
Valdecir que na época por vinte anos foi aprovado na Câmera de Vereadores, para pagar o
que foi lesado os funcionários e esta dividam ficou para o atual Prefeito. VEREADOR MOISÉS
CÂNDIDO RANGEL: Saúdo Presidente desta Casa, colegas Vereadores, Saúda Secretário
Mário Pires que hoje faz parte da Mesa, saudar toda comunidade em especial a minha esposa
que esta na cozinha ajudando e trabalhando. Saúdo o Zequinha a comunidade esta com
saudades de seu trabalho, saudar o pessoal do Morro Alto, que está se fazendo presente na
noite de hoje que tem feito um grande trabalho para divulgar e resgatar as tradições
parabéns pelo seu trabalho. Quero lhe dizer Secretário estive na Batingueira na Estrada
Duque de Caxias da qual tenho cobrado bastante quem acompanha sabe que somos bastante
cobrados, e o poder do Vereador é cobrar ou como disse alguém esses dias o vereador só
tem poder de espernear, é o que devemos fazer estamos cobrando. Hoje tive a felicidade de
ir lá e ver que a Estrada Duque de Caxias está roçada muito bem feita, o Senhor está de
parabéns embora o patrolamento fosse feito só uma parte, mas acredito que nos próximos
dias com certeza será concretizada, pois aquela comunidade merece sai uma grande
produção pelas estradas. Também envio na noite de hoje uma indicação ao Executivo que
estude a possibilidade de implantar na Localidade de Moquém uma creche, pois aquela
localidade tem se desenvolvido bastante. Com muitas empresas como a fábrica de piscinas,
atelier, supermercado, usina de lixo, as empresas estão com dificuldade de funcionários, pois
as mães não têm onde deixar seus filhos seria importante que o Executivo estude essa
possibilidade. Pois na Escola Henrique Fetter que já trabalha com Educação Infantil que seja
ampliada e transformada numa creche que irá beneficiar bastante aquela comunidade. Não
poderia deixar na noite de hoje divulgar um evento que a Câmera de Vereadores está
organizando através da Comissão de Agricultura, que é formada por este Vereador, Vereador
Guido, Vereador Lauri Fillmann, como já nos chamaram a liga da justiça agrária estamos
realizando um evento. Semana de debates para o desenvolvimento da Agricultura Familiar de
Taquara. No ano de dois mil e quatorze foi decretado pela ONU, o ano da Agricultura Familiar
e baseado neste nos estamos organizando este evento. A ideia do evento é discutir todos os
setores da agricultura, que são o carvão que aqui representado pelo pessoal do Morro Alto,
arroz, horte frute, apicultura, piscicultura, agro indústria, as pessoas que produzem a carne
enfim vamos discutir com cada setor na Câmera de Vereadores. Estaremos convidando cada
setor para se fazer presente, para definir as prioridades para ter alguma conclusão, será feito
um documento e entregue ao Executivo para tomar devidas providências. Muito obrigada.
VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Saúdo a Mesa, colegas Vereadores, saudar a população
que aqui se encontra presente na pessoa do Helberto, o conhecia quando era Diretor do Lar.
Especialmente saudar meu colega de farda o Edio nos que estivemos com mais quatrocentos
jovens chamados para servir o Exercito. Saúdo o Secretário e Ex Vereador Mario Pires ficou
junto por alguns anos na Câmera de Vereadores hoje já entrando no vigésimo ano e dizer que
depois que sai do Exercito fui caminhoneiro por algum tempo. Acabei desistindo e fiz um
concurso na Prefeitura e o primeiro lugar a que vim trabalhar foi na Padilha encontrei o
Mario não o conhecia, o Anildo, Levi, Antenor e outros. Foi aqui que comecei o meu trabalho
de funcionário do Município estive aqui por seis meses. Pois então fui chamado para a
Prefeitura de Taquara. Saúdo também o Zequinha mesmo quando Secretário do Prefeito
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Délcio mantida uma boa relação com este, mas sempre que procurava a Secretária sempre
era atendido. Interessante, pois se começarmos olhar para Partido quando está dentro do
Setor Público acabamos não fazendo nada, quem ganha eleição seja Prefeito ou Vereadores
cada um de nos representa uma parte da comunidade. Não podemos olhar para Partido
devemos ajudar nossa comunidade, deve ficar bem claro é desta forma que faremos Taquara
crescer, vamos deixar certas coisas de lado, pois acaba prejudicando a comunidade. Aqui se
faz presente o Jornal Panorama, Integração, eles sabem, pois faz as reportagens toda
semana. Nas eleições cada um briga por si acabou a elei cão devemos esquecer fatos que se
passaram durante este período, para que a comunidade seja beneficiada, este é meu ver e
através deste faço meu trabalho e estou no sétimo mandato. Era isso Senhor Presidente.
VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Saúdo a todos Senhores Vereadores, saúdo
comunidade aqui presente, ouvintes da emissora de transmissão. Para mim é uma alegria
muito grande, uma satisfação a Câmera de Vereadores estarem aqui na Localidade de Padilha
logo cheguei a Presidência da Câmera de Vereadores através do voto de todos os
Vereadores, me pré dispus a fazer este trabalho de interiorização, temos vários locais para
ser feito as sessões em outras localidades também nos Bairros da Cidade de Taquara. Muito
bom ter a presença de todos aqui a democracia muito linda e o interior os Bairros tem direito
também de ter as sessões para verificar como funcionam as sessões. Agradecer os servidores
da Câmera de Vereadores que se deslocaram até aqui, também a todos os Vereadores
presentes. Dizer que é uma honra estar aqui homenageado os cento e um ano do Padilhano
não poderia deixar de falar e quero parabenizar sob maneira o Vereador Eduardo Kohlrausch,
pelo trabalho que vem desenvolvendo na segurança de toda nossa Região e principalmente
de trânsito, dizer para ele que sou solidário a este trabalho que vem fazendo, pois ninguém
imagina o que vem passando no trânsito e temos que defender nossa Região. Pois esta uma
situação muito difícil na ERS zero vinte e na Ponte do Rio dos Sinos, estamos prestes a fechar
aquela ponte, ninguém vai nos segurar, pois esta dando assaltos e perigo de mortes naquele
local. É uma vergonha o que o Estado esta fazendo para a população de Taquara. Fui a um
aniversário e fiquei com medo de atravessar acabei dormindo no local para no outro dia
passar, é uma vergonha ter que, ficar no local para não passar na ponte por medo e o DAER
nada fazem para nos ajudar. Para encerrar preste bem atenção foi dito e vou repetir uma
sinaleira não teria que ser colocada naquela ponte pois quando abre o sinal passa os carros
tudo de uma vez por cima da Ponte sobrecarregando a mesma. Se não houvesse sinal
passaria um carro por vez ou dois. Agradeço mais uma vez a todos que estão aqui, tenham
todos uma boa semana. Fiquem com DeuApós a Palavra em Expediente manifestaram-se em
Questão de Ordem os Vereadores: Valdecir de Almeida, Guido Mario e Régis de Souza. Na
sequência o Presidente deu início a Ordem do Dia solicitando que a Diretora Legislativa
procedesse na leitura dos Projetos que estão na pauta desta Sessão, acompanhados dos
Pareceres das Comissões do Legislativo Taquarense, para posterior discussão e votação dos
Vereadores: ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 048/2014, de autoria do VEREADOR
ADALBERTO CARLOS SOARES: Dispõe sobre a instalação de guarda-volumes em
estabelecimentos bancários equipados com porta detectora de metal e dá outras
providências. 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:
Adalberto Soares, Eduardo, Guido Mario e Telmo. PROJETO DE LEI Nº 060/2014, de autoria
do VEREADOR TELMO VIEIRA: Institui o Dia do Gari, e o inclui no calendário de Eventos 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. Manifestou-se o
Vereador Telmo. PROJETO DE LEI Nº 067/2014 (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 XXXI EXPOCAMPO, e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres e a
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Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização observaram um erro de digitação na Ementa
do Projeto (XXXI EXPOCAMPO), a qual recebe nova redação, através da Emenda à Ementa
(XXX EXPOCAMPO). A referida Emenda foi à votação sendo APROVADA por unanimidade e a
seguir o Projeto acompanhado da Emenda também foi APROVADO por unanimidade.
Manifestaram-se os Vereadores: Arleu, Valdecir, Sirlei, Sandra, Telmo, Anildo, Adalberto
Soares, Guido Mario, Moisés, Lauri, Régis e Nelson. O Vereador Régis de Souza solicitou que
sua manifestação constasse nesta Ata como segue: “Tem algumas dúvidas que certamente a
Comissão pode lhe esclarecer ou até mesmo o Líder de Governo. Diz a Mensagem do Projeto:
Ressaltamos a importância do evento que há muito tempo tem inserido o Município de
Taquara no circuito dos agronegócios, servindo como incentivo à promoção das atividades
agrícolas e pastoris na região. A EXPOCAMPO, neste ano de 2014, consolida-se como uma
feira real de negócios agropecuários, voltada para o homem do campo e o desenvolvimento
do setor primário em nosso Município, que é de grande relevância, pois serve ele como
alavanca ao desenvolvimento dos demais setores. Nesse sentido, independente de que o CTG
está abraçando essa responsabilidade e até auxiliando o Município, o Prefeito, a
administração, mas ele é responsável pelo recurso e sendo assim deveria de ter aqui um
plano de trabalho assinado pelo Patrão do CTG, deixa claro que isso é o seu consentimento
com relação ao Projeto. Existe um plano de trabalho junto ao PL, uma folha que não está
assinada por ninguém e diz assim: - Plano de aplicação da XXX EXPOCAMPO de Taquara, do
item 01 (um) ao item 06 (seis) e algumas anotações de caneta, é um xerox este documento
que dispõe locação de mil metros quadrados de lonas, pavilhão, pirâmides, entre outros,
todos dentro dos itens um ao seis, e, diz ainda: - proponente dez mil; conveniente cento e
setenta mil; total: cento e oitenta mil. Sua preocupação além de como será investido é ter o
cuidado de acompanhar o CTG na prestação de contas de tudo que está exposto, porque o
recurso existente é para aplicar em um plano de trabalho, esse é o seu entendimento, mas
certamente o Jurídico da Casa pode lhe auxiliar posteriormente, é favorável ao Projeto, mas
deve existir a segurança para não prejudicar o CTG lá na frente, pois se o Tribunal de Contas
pegar o Projeto hoje da maneira que está, pode ser um prejuízo e um problema para o CTG,
na grande festa que está sendo promovida.” Posterior a votação o Presidente, com a
concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a votação da matéria a seguir e a
mesma foi APROVADA por unanimidade: Requerimentos: Nº 063 a 072/2014. Pedido de
Informação: Nº 028/2014. Indicações: Nº 211 a 238/2014. Atas: nº 3.974, 3.975 e Ata
Especial sobre os problemas ocorridos junto a Ponte do Rio dos Sinos. Requerimento Verbal:
VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria
competente providencie o conserto de um cano de esgoto localizado na Rua Brasília, esquina
com a Rua La Paz, no Bairro Empresa, pois o mesmo entupiu e transbordou causando
alagamento em várias casas. Nada mais havendo a tratar, às 21h, o Presidente declarou
encerrada a Presente Sessão Ordinária convidando a todos para participarem logo após da
Sessão Solene de Homenagem aos 101 anos do Esporte Clube Padilhano. E, para constar, eu
Silvana Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de Vereadores de Taquara, lavrei a presente
Ata, que segue assinada por mim e pela Servidora Eliane Beatris Kurtz Schakofski, a qual
transcreveu a Palavra em Expediente, onde após lida e aprovada também será assinada pelos
Vereadores
do
Legislativo
Taquarense.
Taquara
31
de
março
de
2014.................................................................................................Silvana Lopes e Eliane Kurtz.
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