ATA Nº 3.962 ATA DE CORREÇÃO
Aos 03 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, às 18h, no Plenário da Câmara de
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 1ª Sessão Plenária Ordinária deste Legislativo, sob
a Presidência do Vereador Arleu Machado de Oliveira (PP), o qual contou com a presença dos
seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT),
Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Guido Mario Prass Filho (PP), Lauri Fillmann (PDT), Luiz
Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC), Nelson José Martins (PMDB),
Régis Bento de Souza (PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), Sandra Beatriz
Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir
Vargas de Almeida (PROS). Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador Arleu
Machado de Oliveira a Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a
primeira Sessão Ordinária deste Legislativo, 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 noite convidando todos os presentes para
realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso. Depois disso o Presidente comunicou uma
informação citada pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento, Senhor Renato Lamperti, o
qual estava presente no Plenário, a respeito do incêndio ocorrido no dia de ontem de
grandes proporções que atingiu a Indústria de Calçados Beira Rio de nossa cidade. Foi
informado que o Prefeito Municipal, Senhor Tito Lívio Jaeger Filho juntamente com o
Secretário de Desenvolvimento estarão daqui a 10 dias visitando o Diretor Presidente dos
Calçados Beira Rio na cidade de Novo Hamburgo, para discutirem sobre o ocorrido. Nesse
sentido o Presidente Arleu sugeriu que os Vereadores desta Casa formem uma Comissão para
acompanhar o Prefeito nesta visita, sendo um Vereador de cada Bancada, pois acredita ser
muito importante a presença dos dois Poderes. Os Vereadores em consenso formaram a
seguinte Comissão de visita ao Diretor Presidente da referida indústria calçadista: Vereador
Adalberto Lemos (PDT); Vereador Guido Mario Prass (PP); Vereador Moisés Rangel (PSC);
Vereador Régis de Souza (PMDB); Vereadora Sandra Schaeffer (PSDB); Vereadora Sirlei
Silveira (PTB) e Vereador Valdecir de Almeida (PROS). Na sequência, a pedido do Doutor
Daniel Kollet, o Presidente convidou os Vereadores para participar da reunião da ACIR, que
ocorrerá amanhã, dia 04/02, às 13h30min, no Centro Administrativo em Porto Alegre. A
referida reunião tratará de assuntos relacionados a investimento do ano 2014, para saúde,
com relação a 1ª Coordenadoria de Saúde do Estado. Após o Presidente deu início a
composição das Comissões Permanentes constante na Resolução Nº 003/2013 que alterou o
artigo 50 do Regimento Interno desta Casa. Foram formadas as seguintes Comissões:
COMISSÃO DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL: Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos
Santos – Presidente; Vereador Telmo Vieira – Relator e Vereador Adalberto dos Santos Lemos
– Vogal. COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO: Vereadora Sirlei
Teresinha Bernardes da Silveira – Presidente; Vereadora Sandra Beatriz Schaeffer – Relatora
e Vereador Adalberto Carlos Soares – Vogal. COMISSÃO DE TERRAS, AGRICULTURA,
PATRIMÔNIO E HABITAÇÃO: Vereador Moisés Cândido Rangel – Presidente; Vereador Guido
Mario Prass Filho – Relator e Vereador Lauri Fillmann – Vogal. Dando segmento aos trabalhos
da presente Sessão o Presidente Arleu Machado solicitou que a Diretora Legislativa
procedesse na leitura das matérias que deram entrada nesta Casa até o presente momento,
bem como na Publicidade dos Projetos de Leis. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº
994/2013, encaminha Leis Municipais Nº 5.371 a 5.374, sancionadas em 11 de dezembro de
2013. OFÍCIO Nº 1001/2013, encaminha relatório de atendimento a Lei Federal nº 9.452/97,
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referente ao mês de novembro de 2013, para ser afixado no mural desta Casa. OFÍCIO Nº
1020/2013, encaminha Leis Municipais Nº 5.382 a 5.387, sancionadas em 18 de dezembro de
2013. OFÍCIO Nº 1022/2013, encaminha Leis Municipais Nº 5.388 a 5.400, sancionadas em 19
de dezembro de 2013. LEIS MUNICIPAIS Nº 5.375, 5.376 e 5.379, sancionadas em 12 de
dezembro. LEI MUNICIPAL C.M.V: Nº 5.381, de 13 de dezembro de 2013. DECLARAÇÃO DE
PUBLICIDADE: Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre do ano de 2013. PUBLICIDADE
DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº 007, de 03 de fevereiro de 2014 de autoria do
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO - Autoriza o Poder Executivo a denominar de Rua da
Liberdade Nelson Mandela, uma via pública do Município de Taquara/RS, a partir de 05 de
dezembro de 2014. PROJETO DE LEI Nº 012, de 20 de janeiro de 2014 (Executivo Nº 006)
Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro para a empresa ADEMIR DE JESUS
KAIPER - ME, CNPJ nº 17.896.305/0001-26, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 013,
de 24 de janeiro de 2014 (Executivo Nº 008) Acrescenta o artigo 22-A, na Lei Municipal nº
3.463/2005, que reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do Município de
Taquara. PROJETO DE LEI Nº 014, DE 28 de janeiro de 2014 (Executivo Nº 009) Altera o §3º,
do artigo 5º, da Lei Municipal nº 5.249/2013, que cria o Comitê de Investimentos para a
Gestão dos Recursos do RPPS – Regime Próprio de Previdência Social, e, dá outras
providências. PROJETO DE LEI Nº 015, de 29 de janeiro de 2014(Executivo Nº 010) Autoriza o
Município de Taquara a instituir o Programa Aluguel Social, e, revoga as Leis Municipais nº
4.971/2011 e 5.402/2014, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 016, de 30 de janeiro
de 2014 (Executivo Nº 011) Altera Anexo da Lei Municipal nº 5.395/2013, que dispõe sobre o
Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº
017, de 30 de janeiro de 2014 (Executivo Nº 012) Altera Anexo da Lei Municipal nº
5.400/2013, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de
2014, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 018, de 30 de janeiro de 2014 (Executivo
Nº 013) Altera Anexo da Lei Municipal nº 5.397/2013, que Estima a Receita e Fixa as Despesas
do Município de Taquara/RS, para o exercício de 2014, e, dá outras providências. PROJETO DE
LEI Nº 019, de 31 de janeiro de 2014 (Executivo Nº 014) Autoriza o Município de Taquara/RS
a firmar Convênio com a COMUNIDADE TERAPÊUTICA CRIAR VITÓRIA – Centro de
Recuperação Integrado de Adictos em Recuperação, e dá outras providências. PROJETO LEI
Nº 020, de 03 de fevereiro de 2014 (Executivo Nº 015) Autoriza o Poder Executivo a repassar
recursos financeiros para a empresa MICHELLY FRANCINE BOHNEN, CNPJ nº
19.413.387/0001-36. PROJETO DE LEI Nº 021, de 03 de fevereiro de 2014 de autoria do
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS - Estabelece aos mercados e aos
hipermercados prazos máximos para o atendimento de seus usuários junto aos caixas de
pagamento e dá outras providências. PROJETO LEI Nº 022, de 03 de fevereiro de 2014
(Executivo Nº 017) Altera o artigo 90, da lei Municipal nº 3770/2006, e, dá outras
providências. REQUERIMENTOS: Nº 001/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através
deste envio Votos de Congratulações ao Senhor Laércio Sita Fagundes e Senhor Lori Sita
Fagundes, bem como aos colaboradores da Empresa Taquarense SIGYLUS Contabilidade
Auditoria e Assessoria LTDA, que no dia 02 de janeiro de 2014 completou 30 anos de serviços
prestados no Vale do Paranhana e grande Porto Alegre. Que Deus continue iluminando estes
profissionais para o crescimento desta Empresa. Nº 002/2014 VEREADOR EDUARDO
KOHLRAUSCH: Venho através deste solicitar a Mesa Diretora desta Casa Legislativa que seja
realizada Sessão Solene de Homenagem aos 40 anos de Fundação do Clube de
Desbravadores Everest do Instituto Adventista Cruzeiro do Sul – IACS, se possível para o dia
18 de setembro do corrente ano, às 19h. Nº 003/2014 VEREADOR LAURI FILLMANN: Venho
através deste enviar Votos de Congratulações ao CTG Encosta da Serra de Cruzinha na
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localidade de Padilha, pela realização do 12º Evento do Torneio de Laço Taça Cidade de
Taquara. Parabéns a todos que proporcionam em seus belíssimos eventos a preservação da
cultura gaúcha. Nº 004/2014 VEREADOR GUIDO MARIO: Vem através do presente, enviar
Votos de Pesar aos familiares do senhor Alcides Nerbas, que veio a falecer no dia 26/01,
próximo passado. O falecimento de um ente querido significa a abertura de uma lacuna na
família e nos amigos. Devemos, porém, orar e pedir a Deus que nos dê forças para suportar
esse momento de dor. “Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.
Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportam
para o meio dos mares. Salmo 46.1-2.” Nº 005/2014 VEREADOR GUIDO MARIO: Vem através
do presente, enviar Votos de Pesar aos familiares do senhor Carlos Glaison Marcos que veio a
falecer no dia 17/01/2014. Sentimo-nos incapazes de encontrar palavras nesse momento de
dor, pois a perda de um ente querido significa a abertura de uma lacuna na família e nos
amigos. “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto viverá. E
todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá....” Nº 006/2014 VEREADORES GUIDO
MARIO E TELMO VIEIRA: Ao Comando Regional do Corpo de Bombeiros e À CORSAN de
Taquara/RS - Ao cumprimentá-lo cordialmente viemos através deste solicitar informações
pertinentes aos hidrantes de nossa cidade no que segue: Quantos hidrantes existem
atualmente em nosso Município? Quais são os locais em que os mesmos estão instalados?
Quais são os que estão em pleno funcionamento (locais)? De que forma é feita a manutenção
destes equipamentos? Quais são as possibilidades de ampliar os pontos de instalação em
Taquara? Certo de contar com vosso apoio, desde já agradecemos a compreensão. Nº
007/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste envio Votos de Congratulações à
Igreja Evangélica Assembleia de Deus pelo 11º Encontro de Corais e Orquestras ocorrido nos
dias 28/01 a 02/02/2014, com o Tema: “Não importa a circunstância, a adoração sincera,
move o coração de Deus.” Versículo base Jo 4:23. Parabenizo a todos nas pessoas do Pastor
Presidente Enilton Vasconcelos Bitencourt e da Superintendente DCO Fernanda Mathias
Rangel. Que Deus continue iluminando para o crescimento desta obra na parte da música e
louvor. Nº 008/2014 VEREADOR ARLEU MACHADO: Através do presente, envio Votos de
Pesar aos familiares do Senhor Alcindo Herrman de Souza, que veio a falecer no dia 31/01,
próximo passado. A dor da perda, somente é confortada na Esperança em Deus e no abraço
amigo. Por isso sentimo-nos incapazes de encontrar palavras de consolo nesse momento,
porém, desejamos expressar nosso profundo pesar pelo ocorrido. “Eu sou a ressurreição e a
vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto viverá. E todo aquele que vive e crê em mim,
jamais morrerá....” João 11: 25- 26. Nº 009/2014 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Ao Ilmo.
Senhor Adriano José Zanini DD Major - Ao cumprimentá-lo, aproveito para repassar a Vossa
Senhoria, algumas reclamações sequenciais, oriundas da comunidade taquarense, com
relação ao atendimento do efetivo, em chamadas realizadas ao 190, para a constatação de
invasões em residências feitas durante a madrugada, outras oriundas do interior do
município, para averiguação de carros que estavam rondando as residências, em atitudes
suspeitas, com placas de fora e com passageiros do sexo masculino no seu interior, bem
como, moradores do bairro Empresa, mediante situação de risco, envolvendo adolescentes
na condução de motocicletas, efetuaram a chamada sem obter resultado algum, sendo que
em todas as situações que me relataram o motivo alegado seria a falta de viatura para a
condução do efetivo até os locais onde se fazia necessária a presença da Brigada Militar.
Outrossim, gostaria de informar que todos os moradores que estavam descontentes e
ficaram sem o devido atendimento, não sabiam informar o nome do policial que os havia
atendido, nem se ativeram ao horário das citadas ligações, apenas fizeram um relato, através
de uma conversa informal, onde solicitaram a minha intervenção junto ao seu comando,
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para maiores esclarecimentos, com relação a estes não atendimentos, justificados pela
inexistência de viatura, sendo que ao ouvir o relato dos moradores do interior, mais
precisamente da localidade de Entrepelado, estranhei a justificativa, pelo fato desta casa
legislativa, ter feito a doação de uma viatura, especialmente para ser utilizada em
atendimentos no interior do nosso município. Contando com sua presteza e boa vontade
costumeira, fico no aguardo de um esclarecimento para as situações acima descritas, que
vem ocorrendo com frequência, deixando a nossa população descontente e desprotegida,
vindo em busca de uma atitude dos legisladores, que estão na função e precisam intervir em
benefício da comunidade. Sendo o que tinha para o momento, envio cordiais saudações. Nº
010/2014 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO: Solicito ao Senhor Presidente desta Casa
Legislativa através da Mesa Diretora que marque uma Audiência Pública para tratar dos
alagamentos ocorridos em nossa cidade, visando adotar medidas de prevenção e solução.
Sugiro que sejam convidados representantes de Governo Municipal, Estadual, Entidades e
Comunidade interessada no assunto, sugiro ainda tão logo se tenha uma data seja convidado
o Sr. Claudio Comassetto, Engenheiro conhecedor de medidas que podem colaborar para
solução deste problema que afeta toda a nossa comunidade. Nº 011/2014 VEREADOR
ROBERTO TIMÓTEO: Solicito ao Senhor Presidente desta Casa Legislativa através da Mesa
Diretora que marque uma Audiência Pública para tratar da regularização fundiária, visando
buscar a solução definitiva que hoje prejudica o desenvolvimento em nossa cidade. Sugiro
que sejam convidados representantes do Governo Municipal, Entidades e Comunidade
interessada no assunto. PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 001/2014 VEREADOR TELMO
VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Habitação encaminhe
respostas pertinentes ao término das casas populares no Bairro Empresa no que segue:
Tempo de término das obras; tempo de entrega das casas; quantas casas serão concluídas no
total. Nº 002/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal
informe a este Vereador como estão às tratativas da compra do terreno situado ao lado da
UPA para a construção do Quartel do Corpo de Bombeiros e quando ocorrerá reunião com os
Vereadores desta Casa para tratar deste assunto tendo em vista os últimos acontecimentos.
Nº 003/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal informe a
este Vereador como estão às tratativas sobre a reabertura do Posto de Saúde do Bairro
Mundo Novo, com datas possíveis para seu funcionamento. INDICAÇÕES: Nº 001/2014
VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a
Secretaria competente providencie com urgência a confecção de dois abrigos para ônibus
junto a Rua Montevideo no Bairro Empresa, pois na mesma trafegam vários ônibus de linhas
comuns e de fábricas. Justificativa: Havia duas paradas de ônibus nesta Rua, mas sem motivo
aparente foram desmanchadas deixando a comunidade daquele local desprotegida. Nº
002/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente
com a Secretaria competente proceda no conserto de canos de esgoto na Rua da Olaria,
próximo ao nº 250, pois a canalização existente não oferece vazão suficiente para o
escoamento da água causando constantes alagamentos. Os moradores sugerem que sejam
disponibilizados 50 canos de 30 ml, sendo que a mão de obra fica por conta dos mesmos.
Vale ressaltar que um servidor da Prefeitura (Secretaria de Obras), já foi ao local fazer uma
vistoria constatando o fato. Nº 003/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie com urgência o
serviço de patrolamento nas ruas do Bairro Empresa, pois devido as últimas chuvas as
mesmas ficaram em péssimas condições de trafegabilidade. Nº 004/2014 VEREADOR
ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com o Setor de
Iluminação Pública providencie a colocação de uma luminária junto a Travessa Catarina,
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localidade de Rio da Ilha, próximo ao nº 250, pois este poste é o único que não possui
lâmpada prejudicando os moradores do local. Nº 005/2014 VEREADOR EDUARDO
KOHLRAUSCH: Através desta Indicação encaminho ao Executivo Municipal Projeto de Lei
Sugestivo (em anexo), que: “Dispõe sobre a instalação de equipamentos especialmente
desenvolvidos para crianças e adutos cadeirantes, e ou pessoas com deficiência visual nas
praças, escolas e parques municipais.” Nº 006/2014 VEREADOR LAURI FILLMANN: Solicito
que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente providencie serviços de
melhorias (ensaibramento e roçada) nas estradas diversas da localidade de Batingueira, pois
as mesmas encontram-se em más condições de trafegabilidade. Nº 007/2014 VEREADOR
ROBERTO TIMÓTEO: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente
providencie a colocação de placas indicando o nome da Rua Antônio Galvão no Bairro
Petrópolis. Nº 008/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicito que o Executivo Municipal
juntamente com o órgão responsável, providencie a colocação de bebedouros para cavalos,
estrategicamente distribuídos nos logradouros públicos de nossa cidade. Devido às altas
temperaturas que acontecem durante o verão em nossa cidade, se faz necessário dar um
tratamento mais digno para os cavalos que são utilizados pelos carroceiros na coleta do lixo
reciclável pelas ruas do município. Estes animais saem cedo do dia de locais distantes da zona
central, percorrem muitos quilômetros ao longo do dia, até retornarem, no final do dia,
cansados, suados e exaustos, para os locais onde seus donos residem. É uma medida que
com certeza dará melhores condições de vida e de trabalho a estes animais que ajudam,
muito, na obtenção de renda de muitas famílias e nosso município. E também contribuem
com seu trabalho, na preservação do meio ambiente. Merecem todo nosso respeito e
cuidados. Nº 009/2014 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Venho por meio deste solicitar ao
Senhor Prefeito Municipal, Tito Lívio Jaeger Filho para que gestione junto a Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Urbanos, para que procedam a uma imediata limpeza no
Arroio Sonda no Bairro Empresa, para retirar os entulhos e a areia acumulada, para evitar
futuros alagamentos. A presente solicitação é motivada pelo fato de, nas últimas chuvas
fortes, ter entrado água nas residências localizadas em ruas que antes não apresentavam
esse problema, ocasionado pelo assoreamento do Arroio Sonda. Certa de poder contar com a
presteza de Vossa Excelência, deixo registrado que a comunidade do Bairro Empresa,
moradora das proximidades do Arroio Sonda, está bastante ansiosa com a resolução deste
problema, pois por duas vezes, suas residências foram invadidas pelas águas, seus móveis,
utensílios e demais pertences, totalmente destruídos e experimentam diariamente, uma
constante intranquilidade, pois a estação na qual estamos, tem a característica de chuvas
fortes e frequentes. Nº 010/2014 VEREADORES GUIDO MARIO E TELMO VIEIRA: Através
desta Indicação sugerimos ao Executivo Municipal para que juntamente com a Secretaria do
Meio Ambiente possa criar um “Programa de Qualidade da Água”, onde o Município forneça
o exame da mesma dentro dos critérios técnicos nas localidades onde não há fornecimento
de água potável. Nº 011/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo
Municipal, através da Secretaria Distrital de Padilha providencie o serviço de roçada,
patrolamento e ensaibramento da Estrada Duque de Caxias, conhecida como “Estrada do
Êlo”, na localidade de Batingueira. Nº 012/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o
Executivo Municipal, através da Secretaria Distrital de Rio da Ilha providencie o conserto da
estrada que liga a localidade de Açoita Cavalo a Quarto Frio, pois as mesmas encontram-se
intransitáveis e será rota de ônibus escolar. Nº 013/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL:
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria Distrital de Rio da Ilha providencie a
desobstrução de um bueiro em frente à Escola Açoita Cavalo, na localidade de mesmo nome,
pois tal situação está causando grandes danos a estrada. Nº 014/2014 VEREADOR MOISÉS
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RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras proceda na
desobstrução de uma boca de lobo localizada na esquina da Rua Bahia com a Rua Mato
Grosso no Bairro Santa Teresinha. Nº 015/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que
o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente providencie o conserto de
um buraco no calçamento da Rua 7 de Setembro, em frente ao Simão Motos no Bairro
Cruzeiro do Sul. Nº 016/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo
Municipal juntamente com a Secretaria competente providencie um conserto no asfalto da
Rua Maranhão, próximo ao nº 001, no Bairro Santa Teresinha. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA
RECEBIDA: Ofícios da RGE em respostas aos Requerimentos dos seguintes Vereadores:
Adalberto Soares (Requerimentos nº 217 e 269/2013). Guido Mario (Requerimento nº
274/2013). Nelson Martins (Ofício D.L nº 771/2013). Roberto Timóteo (Requerimentos nº
215, 236 e 271/2013). Telmo Vieira (Requerimento nº221/2013). Ofício do Gabinete Pessoal
da Presidência da República e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, acusando o recebimento da Moção de Apoio Nº 041/2013 que trata do movimento
Abicalçados. Ofício do DAER em resposta ao Requerimento Nº 292/2013, da Vereadora
Sandra Schaeffer. Diversos Comunicados do Ministério da Educação referentes aos
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Telegramas do Ministério
da Saúde referentes ao Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº
9.452/1997. Ofício circular do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome em
cumprimento a Lei 9.452/1997. Diversos boletins informativos (CNM, Frencoop e Assembleia
Legislativa). Após a leitura da matéria 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
ADALBERTO CARLOS SOARES: Quero cumprimentar o Senhor Presidente, os membros que
compõe a mesa, os servidores da Casa, os Senhores Vereadores e pessoas presentes aqui na
plateia. Estamos retornando as atividades normais, sempre buscando o melhor caminho para
que as coisas aconteçam na nossa comunidade. Este ano temos que ficar bastante atento
porque é um ano atípico dos demais, pois este é um ano de Copa do Mundo, que inicia no dia
doze de junho e vai até treze de julho e o brasileiro quando dá copa do mundo ele só pensa
em copa do mundo, ele vive copa do mundo, e, então a partir do dia treze, por eventualidade
nos ficar campeão, a festa então vai ate final de julho. O mercado para, só esperando passar
a copa do mundo. Logo após, vem as eleições, do Governo Estadual, Presidente. Então nós
temos que ficar bem atento ao que vai acontecer, temos que estar bem envolvidos, sem
contar antes vem o carnaval. Então temos que ficar atento, mas vamos trabalhar para que as
coisas continue acontecendo, mesmo com estes eventos que irão ter durante o ano, temos
que tocar nosso trabalho para a frente com muita seriedade. Ontem ao meio dia aconteceu
uma grande tragédia em nosso Município e, não poderia deixar de falar sobre isto, o incêndio
na Calçados Beira Rio aqui em Taquara, realmente foi uma coisa muito triste estive lá
acompanhando um pouco. Enquanto o Governo Municipal está se empenhando bastante
para trazer novas indústrias, para fomentar o crescimento do município acontece uma
tragédia desta aqui. Mas quero parabenizar o Prefeito, e o Secretário Lamperti, que já na
primeira hora de hoje, já estiveram reunido com os diretores da Calçados Beira Rio, para já
buscar solução para o fato que aconteceu. Quero parabenizar pela agilidade que tiveram.
Hoje a tarde o Prefeito já esteve aqui na casa, junto com o Secretario Lamperti, já estivemos
conversando para que o mais rápido possível o Município possa dar a volta por cima ,
amenizar este problema, pois são setecentos funcionários ali empregados. Muita gente
depende daquele emprego, então temos que dar todo apoio necessário para que podemos
amenizar esta tragédia. Também quero agradecer ao Prefeito Municipal juntamente com o
Ata nº 3.962, de 03 de fevereiro de 2014. ATA DE CORREÇÃO

Página 6 de 20

secretario distrital da Padilha, por ter atendido uma solicitação deste Vereador, fiz no mês
de maio do ano passado, sobre um valo situado lá na Padilha, depois do Lar Padilha. A anos
os moradores daquela localidade vem reivindicando pela aquela melhoria e foi atendido este
pedido. Quero parabenizar a administração e o secretário, por ter executado aquele trabalho.
Também a partir do dia dois de janeiro foi atendido um pedido meu quanto ao ônibus que
vinha da Padilha e não passava na rodoviária nova para largar os passageiros. O ano passado
fiz varias tratativas até que a parti do dia dois de janeiro ele está passando, ficando as
pessoas estão muito satisfeitas em poder desembarcar perto da rodoviária nova e pegar os
ônibus que se deslocam para Porto Alegre, São Leopoldo. Também quero agradecer a
empresa e ao Secretário Paulo Moller pelo apoio. E também hoje fiz duas indicações, que
seria um buraco na Rua Sete de Setembro, em frente ao Simão Motos, fiz este pedido o ano
passado e não fui atendido, é um pequeno buraco mas vejo os veículos transitando ali, uma
rua muito movimentada a Sete de Setembro , pois é entrada do Bairro Cruzeiro. Espero ser
atendido. Também um valo no asfalto na Rua Maranhão, no Bairro Santa Teresinha, que
aquele valo, foi feito uma abertura para ligação de água e, os carros não tem como desviar,
tendo que ser urgente solucionado aquele problema. Teria mais coisas para falar, mas meu
tempo se esgotou, quero desejar a todos vocês uma boa semana e até semana que vem.
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Gostaria inicialmente de saudar o nosso
Presidente, Doutor Arleu, demais componentes da mesa minhas colegas Vereadoras,
Vereadores, comunidade, imprensa aqui presente. Senhor Presidente, hoje fiquei contente
por dois motivos. Um deles foi um projeto que veio a esta Casa, que é o projeto de numero
dez do Executivo que, amplia a questão do aluguel social. O ano passado fiz um ante projeto
para o Prefeito Municipal, pedindo à ele que se sensibilizasse com esta questão do aluguel
social. É inadmissível que pessoas que tem sofrido com sinistro, principalmente aquelas
classes mais humildes, não tenham onde morar e, a prefeitura não consegue ajudar até que
se recomponha a unidade onde a pessoa mora ao aluguel social. Muitas vezes é pai de
família, mãe de família, e, isto é muito triste, então veio a esta Casa este projeto, que depois
vou olhar com muito carinho, mas fica ai meus parabéns a iniciativa do executivo. Também
semana passada, recebi uma ligação da Patrícia, que é mais conhecida por Pati, com relação
ao Conselho Anti Droga. Este conselho a muito tempo a gente vem trabalhando em cima,
para que ele se efetue, pelo grande problema que nós temos, com relação a droga, não só
no nosso município, mas em todo o Estado, no Brasil e até mesmo em todo o Mundo, mas
aqui a gente está vendo que a coisa tem se avançado muito, e não temos nenhum projeto
mais amplo com relação a droga. O Conselho possibilitará a angariar recursos junto aos
órgãos. No ano passado já falei bastante e, isto me deixou contente com relação a este
telefonema da Pati, que está sugerindo uma Audiência Pública conforme tem que ser, para
que as entidades trabalhem nesta área, sejam escolhidas para fazerem parte deste conselho.
Vi nos meios de comunicação, alguns falando bem, outros falando mal, com relação a este
sinistro que deu nos Calçados Beira Rio. Algumas pessoas cobraram, dizendo que os
Vereadores iam se aproveitar da situação. Não é momento de nós fazermos lobby em cima
disto, acho que temos de se dar as mãos e trabalhar para que haja uma solução, pois muitos
pais de família ficaram ao léu, e sem saber o que vai ser o futuro deles. Embora o secretário
esteve aqui hoje com o Prefeito, que está fazendo o possível para que esta empresa volte a
funcionar a pleno, a gente sabe que existe uma dificuldade, mas que ela tem que ser
superada e, nós Vereadores temos que correr atrás, como disse o senhor Presidente, criando
uma comissão. Isto é muito importante e a comunidade pode ficar tranquila, que nós com
certeza vamos nos engajar que para que se resolva isso, que a gente sabe da necessidade da
comunidade com relação à emprego. Também Senhor Presidente, hoje aqui criada, aliás,
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criada este ano a Comissão de Saúde, eu espero que logo, logo, a gente tenha algumas
reuniões com relação à saúde, porque a saúde no município não anda bem. A gente vê
muitos problemas no hospital, e nós não tivemos mais nenhuma reunião com o hospital, isto
tá dificultando o relacionamento dos Vereadores para com o atendimento com os pacientes.
Eles nos procuram, qualquer Vereador sabe quer queira, quer não, a gente sabe, eles nos
procuram, todo Vereador é procurado quando há qualquer problema na saúde. Espero uma
reunião logo, para que a gente possa debater os problemas existentes, para que possamos
avançar em alguns momentos para que a comunidade seja bem atendida. Também fomos
bastante procurados Senhor Presidente, com relação a falta de remédio, o pessoal tem se
queixado muito que não tem os remédios básicos na nossa farmácia. Seriam importante
sabermos porque esta correndo isto, a comunidade mais carente precisa disso, porque muita
gente não tem nem a comida para colocar na mesa, quanto mais o remédio, remédios que
são essenciais, remédios de pressão, coração, que não tem como a pessoa ficar sem, pois
pode agravar o problema e isto vai acarretar numa serie de outros problemas que com
certeza a gente não quer que aconteça. Tinha outras coisas para falar Senhor Presidente,
mas vou respeitar meu tempo, desejando a todos uma boa semana. VEREADOR EDUARDO
CARLOS KOHLRAUSCH: Passou a palavra para o Vereador Telmo. VEREADOR GUIDO MARIO
PRASS FILHO: Quero saudar o nosso Presidente, demais Vereadores e Vereadoras e dizer da
satisfação de recomeçar os trabalhos com a primeira sessão ordinária de dois mil e catorze,
com o comando do Vereador Arleu, Vereador Regis e do Vereador Balbino que eles tenham
muito sucesso neste ano de dois mil e catorze nos andamentos dos serviços desta Casa.
Também a oportunidade de estar falando novamente com a comunidade de Taquara através
deste microfone. É um assunto triste, que preocupa a nossa cidade, preocupa o município, o
sinistro, o incêndio que aconteceu na Beira Rio. Não estava aqui no domingo, estava voltando
para a cidade, mas parabenizo os Vereadores que estavam lá, se estivesse aqui estaria lá
também, tentando auxiliar no que fosse possível. Se precisasse segurar uma mangueira para
apagar o incêndio, com certeza pegaria. A empresa Beira Rio significa muito, como todas as
empresas do nosso município significam muito para este. As coisas que acontecem em nosso
município, é graças ao empresário aquele que se dispõe a criar uma empresa, gerar emprego,
gerar recurso, para que o município com este recurso possa ofertar os serviços que a nossa
comunidade merece, sem isto nada é possível. Em cima disto, meu colega Vereador Telmo,
estamos encaminhando um requerimento ao Corpo de Bombeiros e a Corsan, para saber
quantos hidrantes tem na cidade, os locais, como estão, se estão em pleno funcionamento e,
como é feito a manutenção. E, muito importante, a possibilidade da ampliação de novos
pontos de captação de água. E a informação que temos, que os veículos tinham que vir aqui
no centro, em frente ao Viena Shopping, abastecer os caminhões. Era em um domingo,
imaginem se fosse num dia de semana com um fluxo intenso que é no centro. Então há
necessidade de que seja feita uma ampliação neste tipo de serviço, porque o dia que
acontece vimos a falta que faz. Recebi ligações de moradores de Tucanos, seu Luis, problema
na estrada, buraco que trás perigo, próximo ao barracão da comunidade. Também
moradores da estrada da serra velha do Pega Fogo, a estrada também está precisando de
manutenção e reparos na estrada no Entrepelado conhecida como Beco do Maninho,
patrolamento e ensaibramento, também revisão nas luminárias. Que estes três seja feito
através de requerimento verbal, para que o executivo junto as secretarias possa dar
encaminhamento. Também quero fazer um agradecimento a Secretaria de Obras e ao
Prefeito em nome dos moradores do Loteamento Nunes, pela limpeza de um valão.
Estivemos lá junto ao Prefeito no ano passado, visitando e, o Prefeito disse aos moradores,
que no inicio deste ano seria feito esta obra e o Prefeito junto com secretário cumpriram e a
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comunidade esta muito contente, pois a água empoçada e o valo acabava criando grande
possas de água, onde eleva os mosquitos, com esgoto acumulado trazendo mal cheiro, sendo
prejudicial à saúde, havendo sensibilidade da administração e realizando este trabalho. Para
encerrar Senhor Presidente, encaminho dois votos de pesar aos familiares do Alcides Nerbas,
que faleceu dia vinte e seis de janeiro, e também votos de pesar aos familiares de Carlos
Glaison Marques, falecido no dia dezessete de janeiro, ao seu filho Luis, toda família, fica aqui
meus sentimentos e uma boa semana a todos os taquarenses. VEREADOR LAURI FILLMANN:
Boa noite Presidente, boa noite colegas Vereadores e todos que de uma forma ou outra
também nos acompanham. Quero iniciar parabenizando a comunidade católica de Padilha
Velha, em nome do Vereador Adalberto Soares e todo seu grupo de trabalho, pelo bonito
evento no mês de janeiro. Parabéns mesmo. Da mesma forma a Comunidade Católica de
Morro Alto, em nome do Valdir e Neuza, todos os integrantes da direção, da diretoria, enfim
pelo grande evento, o Vereador Telmo também estava presente, é testemunha viva e ocular
do fato, então estas comunidades estão de parabéns por saberem realmente recepcionar
bem os visitantes. Da mesma forma tivemos no final de semana, ontem domingo, sábado, o
evento, décima segunda edição da taça cidade de Taquara, é um torneio de laço, promovido
pelo CTG Encosta da Serra de Cruzinha. Mais uma vez, laçadores, admiradores deste esporte,
de toda região se fizeram presentes, fazendo com que o evento fosse um sucesso. O
Vereador Adalberto Soares mencionava uma obra da secretaria de obras, estrada Passo da
Ilha que, realmente ficou muito boa e sempre tenho dito que as coisas boas tem que ser
enaltecidas e realmente ficou boa, assim como a estrada para Cruzinha. Mas pediria ao
secretário Ferreira que tem mais condições, que olhassem com pouquinho mais de carinho
para com os distritais. Um dos requerimentos nesta noite é no sentido que algumas estradas
da Batingueira, que são várias, especialmente a estrada Duque de Caxias e uma outra que
tem denominação de Estrada Padilha, mas é na Batingueira, que se faça urgentemente uma
roçada. A situação é muita delicada e sei que os distritais tendo condições vão à luta, provado
está com estas obras que citava anteriormente, mas vivemos numa época de intenso calor e
muita chuva e o mato se alastra. Realmente passei por lá na semana passada e é assustador a
situação, não é a toa que moradores estão, eu diria desesperados. Então que realmente a
secretaria de obras como um todo, sei que o município é grande, tem tanto a se fazer, ouvia
outro Vereador falando, estrada de Entrepelado, mas é preciso correr. Caso contrario tem
estradas não permitem mais o tráfego. Nestas da Batingueira especialmente, conheço
pessoas que alem de plantarem, saem semanalmente para vir à Taquara fazer a sua feira e,
olha Presidente, é preocupante a situação. Gostaria também em forma de requerimento
verbal, pessoal da mesa, que encaminhasse ao secretario da saúde, senhor Pimentel, que
após muitas reclamações, mas são várias mesmo, saúde nos postos de saúde de Padilha, Vila
Teresa, já estiveram melhor. Há reclamação do profissional da área medica e a gente sabe
que é tão realtivo, médicos, dentistas, Vereadores, advogados, agradam um, não agradam
outro, mas quando as reclamações são tantas, alguma coisa deve estar não funcionando
bem. Uns se queixam dele estar dormindo na frente do cliente, do paciente, outro que ele
está escrevendo e deixa cair a caneta, relapso enfim, este relato de dezenas pessoas. Então o
Pimentel que relembro muito bem, e fez muito bem na época, que foi até o interior com uma
equipe vendo das necessidades médicas, e realmente tinha e, e sempre tem espaço para
melhorar, mas não melhorou, pelo contrario piorou. Então, neste sentido que se de uma
olhada, faça-se uma averiguação porque a comunidade esta reclamando. Obrigado
Presidente e a todos uma boa semana. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA:
Senhor Presidente, colegas da mesa, senhores Vereadores e Vereadoras, aos meios de
comunicação e todos aqui presente. Senhor Presidente, eu não poderia deixar de lamentar o
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que aconteceu com a empresa Beira Rio. Foi lamentável, um sinistro de grandes proporções e
atingindo ali diretamente em torno de setecentas pessoas, setecentos funcionários, mais os
ateliers que dão um suporte dá um numero bem maior de pessoas atingidas pelo sinistro.
Felizmente a administração tomou pé e vai auxiliar e com certeza com o nosso apoio, dos
quinze Vereadores, e tudo aquilo que for possível faremos para amenizar esta situação.
Senhor Presidente, gostaria de colocar e fazer um requerimento verbal ao Secretário de
Saúde, relacionado ao que o Vereador Beto Lemos falou porque faltou clareza na
comunicação da farmácia, porque por determinação do Ministério da Saúde, alguns
medicamentos como Captopril, alguns do coração, da pressão, foram transferidos para
farmácias e, isto não tem sido informado com clareza aquelas pessoas que buscam. Por isso,
o comentário do Vereador e que me fez lembrar e fazer o requerimento para o doutor
Pimentel instrua as pessoas do guichê, a cada pessoa que busque seus medicamentos que
não estão sendo mais distribuídos, o porque que não estão mais na nossa farmácia, mas
continuam distribuídos gratuitamente nas farmácias credenciadas pelo Ministério da Saúde.
Este tipo de informação tem faltado e de certa maneira causa alguns comentários. Quero
fazer também Senhor Presidente, um requerimento verbal, ao Diretor da RGE, para que
numa medida assim bastante urgente, pois este problema já é bastante antigo que ele
cadastre na Avenida Sebastião Amoretti, que coloque em ordem crescente a numeração, pois
ali tem, a numeração é confusa. Nos dois sentidos, existem dois tipos de numeração
Sebastião Amoretti, e, causa bastante transtorno. A gente procura de um lado, tá no outro e
para lá ela segue em andamento, ela volta e continua outro tipo de numeração. Por isso, este
tipo de requerimento ao diretor da RGE, isso não deve ser muito difícil de fazer. Senhor
Presidente, gostaria de falar também, fazer um comentário a respeito das creches
municipais, hoje escola infantis. Estão em andamento quatro aumentos em nossas creches, a
Tia Bete da Santa Maria, Leonel Brizola e São João Batista, na Empresa e a Vovó Domênica no
Bairro Medianeira, também esta sendo aumentada para dar mais vagas as crianças que for
necessária a sua matricula. Na Vovó Domênica foi um pedido direto ao Prefeito e, fomos até
lá com o engenheiro Inácio. Daí surgiu a ideia, a necessidade de começar o aumento e
ampliado para as outras creches, não sendo iniciativa minha, mas da administração, mas,
quero agradecer, pois já está com a cobertura, o telhado na Vovó Domênica e logo será feita
as matriculas para algumas crianças que possam serem matriculadas . Quero lembrar os
moradores da Rua Odorico Paiva, que aquele valão que está nos fundos de suas casas já está
em estudo para que seja solucionado o problema. Ali existe um valão que absorve todo o
esgoto, imagine o transtorno que causa nos dias quentes como hoje, nas casas daquelas
pessoas. O Prefeito já demonstrou interesse e junto à Caixa Econômica Federal está
providenciando um financiamento, que esta sendo liberado para que seja feito a canalização
de canos de metro ou talvez uma galeria. Em contato com o Secretario de Obras, também
fiquei sabendo que já existe em andamento o calçamento da Rua Germano Paiva, da parte
que não tem pavimentação até no valão, no arroio de Tucanos, será dado inicio à obra nos
próximos meses, segundo o secretario de obras. Com isto, também tranquiliza as pessoas
que ali moram e a reinvindicação é bastante antiga. Senhor Presidente, obedecendo a ordem
regimental, vou encerrar. VEREADOR MOISES CANDIDO RANGEL: Quero saudar inicialmente
Senhor Presidente, que hoje coordena a primeira sessão ordinária, também cumprimentar
todos colegas Vereadores, comunidade que faz presente hoje na Casa, em especial a minha
esposa. Como não iniciar este pronunciamento falando da grande tragédia na tarde de
ontem, a qual temos considerar o Município levou uma flechada no coração. A empresa de
maior arrecadação de ICM do Município, arrecada ai cerca de um milhão de reais por ano.
Também deixando muitas famílias agora neste momento sem saber o que dizer. Ontem a
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tarde estive lá, e as pessoas nos perguntavam, e agora? Onde vou trabalhar? Como vai
funcionar? Quero aqui, todos sabem do meu posicionamento nos últimos meses, sou
Vereador de oposição, quando entendo que algo não está certo, realmente cobro, mas
quando está certo, precisa ser dito também. Quero parabenizar a administração municipal
pela rapidez que tem cuidado deste caso. Hoje segundo informações que a gente tem os
bombeiros ainda estavam lá, apagando o incêndio e o Prefeito, juntamente com o secretario
Lamperti, já estava na Casa, trazendo informações aos Vereadores de conversa que tiveram
com o proprietário da Calçados Beira Rio e, todas as propostas feitas a ele, para que a
empresa não feche e continue na cidade gerando desenvolvimento que ela tem que gerar.
Então, esta de parabéns a administração Municipal. Também, nos últimos dias, ouvimos pela
imprensa, a entrevista do Prefeito Tito, onde informou que haverá novamente a Expocampo.
Acho de muita importância para a nossa agricultura. O Prefeito também fez uma colocação
que, talvez faltou um pouco de informação, não sei, mas o mesmo disse que na Expocampo,
haveria o retorno da exposição de gado, não, a exposição de gado sempre aconteceu. O que
deve acontecer o retorno do ranque amento do gado. Este sim deixou de acontecer e, é
importante para o Município. Se a administração não conseguir trazer de volta o ranque
amento para a Expocampo, claro, nunca esquecendo o nosso produtor local, porque a
Expocampo é um evento que deve ser investido, para que se faça com que a agricultura do
município cresça. Só investir para mostrar o que os outros têm, não adianta. Precisamos fazer
com que a nossa agricultura e a nossa pecuária cresça. Estive hoje na localidade de
Batingueira, onde o Vereador Lauri comentou, o ano passado pedi nesta tribuna, o ano
inteiro, o concerto da estrada Duque de Caxias. Hoje retornei lá, e, continua pendente, esta
em um estado que não tem explicação. No dia vinte de dezembro, conversamos com o
Prefeito e alguns dos moradores e, o Prefeito disse que no dia seguinte estaria lá e não
esteve. Hoje então voltei na localidade, conversei com a comunidade que esta disposta a vir
na Prefeitura, no gabinete e, para minha felicidade, conversando com o Prefeito hoje a tarde,
me informou que este trabalho será feito nos próximos dias. Vamos aguardar, talvez um
contato com o Prefeito, para ver se é necessário que a comunidade se desloque até o
gabinete, mas estamos aguardando que este trabalho seja feito, pois, não tem mais como,
chegou o limite. A comunidade esta disposta de levar a imprensa, de ir ate as ultimas
consequências, pois não tem mais como continuar. Recebi no dia hoje, a ligação do seu Nico,
da localidade da Linha São João, onde também caiu uma ponte e, tem prejudicado bastante
os trabalhos. Conversando com o secretario distrital da localidade, o Glomar que esta na Casa
e, garantiu que ate sexta feira este problema será solucionado. Senhor Presidente uma boa
semana a todos e muito obrigado. VEREADOR NELSON JOSE MARTINS: Queria saudar o
Presidente Arleu, vice-presidente Balbino, secretario Regis e demais colegas Vereadores.
Fiquei de vir a Casa a tarde, mas por alguns motivos, não pude vir fazer um pedido que já
havia falado quando se falou sobre o projeto de lei, que autoriza o Município a instituir o
Programa de Aluguel Social. Aqui se revogam as leis quatro mil, novecentos e setenta e um,
barra dois mil e onze e a lei cinco mil, quatrocentos e dois, barra dois mil e catorze. Que
informe esta Casa, pois até agora já votei dois projetos, votando o terceiro projeto de aluguel
social, e, não sei se alguém recebeu alguma coisa. Antes de votarmos este projeto, vêm uma
informação se alguém já recebeu aluguel social do município, pois ate o momento foi pedido
informação e não sabemos de nada. Solicito que façam o levantamento isto é fácil, e passam
a Casa, se houve pagamento e para quem foi feito o pagamento. Quem recebeu o
pagamento? No passado, isto gerou uma polemica, em dois mil e onze, com relação a isto,
portanto, antes de votar este projeto, solicito ao Executivo que envie a esta Casa a
informação, para que possamos ter certeza. O Vereador Beto Lemos, lembra que houve uma
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polemica com relação a isto e, para não levarmos outra, é necessário que antes de votarmos
a lei seja bem claro isto. Gostaria que o Município consertasse as ruas do Loteamento Tito,
pois cada chuva forte que ocorre, tem que ir e arrumar. Taparam uma valeta e o restante das
demais ficaram todas. O Prefeito este em uma reunião e prometeu de colocar uns canos.
Enquanto o Município não puder canalizar com cano de metro, não adianta fazer nada.
Portanto, que durante isto, a prefeitura tape os buracos que abrem com a chuva, pois tenha
linha de ônibus e os mesmos já estão reclamando de não entrar mais lá por isso. Em relação
ao incêndio da Beira Rio, nós vamos torcer que esta mão de obra seja absorvida pela
empresa, em outros locais onde a mesma mantém filiais. O Prefeito aqui, no dia de hoje,
falou que algumas pessoas na hora acharam que os Bombeiros de Taquara não estavam
apagando o incêndio, porque na realidade estive oito anos como motorista do Corpo de
Bombeiros. Mas, na realidade o que esta queimado se apaga depois, primeiro se evita que o
fogo passe. Ali algumas residências e, quero dizer para vocês, residências a trinta metros
começa levantar fumaça nas paredes e, qualquer fagulha coloca fogo mesmo. Quero deixar
bem claro, as pessoas não tem este conhecimento, e, claro que estas entendem de outra
forma, mas que na realidade, sempre que se chega num incêndio, se salva aquilo que esta
começando pegar fogo, que ainda não queimou e há possibilidade que queime. O Prefeito
falou e depois foi conferir, que na realidade há este procedimento de salvar as residências
próximas e, era o que os Bombeiros estavam fazendo, enquanto um caminhão de outro
município colocava água no incêndio. Acho que foi Vereador Guido que falou, em uma época
nós pedimos que fosse feita uma lei, quando eu era motorista dos bombeiros e não foi feita.
Vou olhar se não existe esta lei, vou entrar criando uma lei, que estas empresas façam um
sistema de prevenção nos mercados, principalmente onde há aglomerados de pessoas, que
seja numa indústria onde tem duzentos, cem, quatrocentos empregados, vou entrar criando
uma lei para instalação de um hidrante, além de feito pela empresa, seja feito também um
pela Corsan. Isto porque, muitas vezes chegamos em um incêndio e, temos que buscar água
longe e se tivermos um hidrante perto literalmente quando é uma casa, dois caminhões
conseguem apagar, quando é um prédio muito grande, que haja um hidrante nestes locais,
não é difícil de colocar e, quando a empresa for se instalar compra e a Corsan coloca estes
hidrantes, para que os incêndios possam ser apagados com água no local. VEREADOR REGIS
BENTO DE SOUZA: Senhor Presidente, colegas Vereadores e Vereadoras, comunidade que
nos escuta e que nos prestigia na noite de hoje. Inicialmente gostaria de me manifestar com
relação ao sinistro de incêndio que ocorreu na Empresa Calçados Beira Rio, nessa cidade no
dia de ontem, deixo aqui minha solidariedade a todos os trabalhadores aos empresários, à
diretoria da empresa, as famílias que dependem daquele trabalho e a nós todos que do
município dependemos, tanto dos empregos, quanto do retorno financeiro para o
investimento da cidade. Muitos nos cobraram, como foi colocado qual ação do Vereador,
qual ação do Prefeito com relação a este acontecimento. Todos Vereadores que aqui estão
na Casa, com certamente fizeram seu máximo, também seu impossível para que possamos
ter conclusões pontuais, reais, para que venham trazer resultado para a comunidade. Isto
resultou hoje, em uma reunião com o Prefeito e com o secretario de desenvolvimento aqui
na Casa, e, posterior a isso, aqui formatamos uma Comissão pluripartidária, onde iremos
encaminhar nos próximos dez a quinze dias, e acompanhar todas as ações do Executivo.
Destaco aqui e, como salientei na reunião anteriormente, sou favorável a todo e qualquer
projeto, seja ele de aluguel de espaço, seja ele de recursos para ampliação e manutenção do
espaço, ou compra de um novo espaço para que a Calçados Beira Rio possa se instalar.
Também é publico e notório para todos nós, vivemos entre um setor, ou esta ou aquela
empresa. Certamente estamos refém da situação. Não existem culpados, se existe algum, a
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pericia vai dar um dia. Não é culpado o Vereador, o Prefeito, certamente temos que ter
ações e nós Vereadores fiscalizar e ficar em cima de todas as ações e em especial aquelas
famílias em torno da fabrica, as suas residências que certamente precisarão de um auxílio
com relação às suas casas que precisarão de manutenção, que já foram deslocados para o
Hotel Avenida para terem alimentação e seu resguardo pessoal atendido imediatamente pelo
Prefeito, destacamos esta ação positiva e parabenizamos a administração. De outro lado
dando sequencia aos trabalhos que encaminhamos com referencia a nossa comunidade,
como o seu Nelson falou. Está bastante crítico o ensaibramento, patrolamento, e até mesmo
manutenção de buracos, tanto no calçamento quanto no asfalto. Destaco aqui algumas ruas:
A Francisco de Freitas, a Rua João Manoel Correia, Cassandra Fristch, no Bairro Santa Maria,
precisam de uma manutenção acentuada, pois tivemos nos últimos dias a passagem de
caminhões pesados por aquelas vias. Conseguimos tirar da Professor Eurico Klein, agora
estão passando na Cassandra Fristch, já tem abaixo assinado pela comunidade, onde pede
uma ação do Executivo. Teve lá uma falha da Secretaria de Segurança e Transito, com relação
a isto, vamos tornar falar, tornar pontuar. Também com relação as podas de árvores ou ate
mesmo árvores que caíram, temos na esquina com a Francisco de Freitas com a João Manoel
Correia, uma arvore que caiu devido as chuvas da ultima semana, já foi pedido providencias
junto a Secretaria de Obras e Secretaria de Serviços Urbanos, a arvore não foi removida,
obstruindo metade da rua João Manoel Correia, esquina com Francisco de Freitas. No
condomínio Novo Mundo, caiu a alguns dias, também chamada açoita cavalo, um arvore bem
grande, bem antiga, quebrou na sua base, retiraram os galhos da via mas não desobstruíram
o passeio publico, onde continua a arvore. Foi feito solicitação e encaminhamos, deixamos
aqui registrado a comunidade que estamos no aguardo de uma tarefa mais assídua. Também,
com relação as enchentes, que tomem providencias com relação aos bueiros, observei na
cidade, tem alguns locais que esta sendo feita a manutenção. Destaco também no Bairro
Santa Maria, ao lado do mercado da Silvana, tem um único bueiro que desafoga toda água de
três ruas. Precisamos de manutenção, pois uma fraca chuva no ultimo mês, encheu a rua e
causou bastante transtorno a comunidade. Destaco também, com relação aos hidrantes na
nossa cidade e, a Secretaria de Segurança, Transito e Mobilidade Urbana, certamente precisa
de um planejamento, de ação, pratica, o que não esta havendo e certamente uma
mobilidade melhor de secretario e equipe, onde venha trazer contento ou minimizar
prejuízo para nossa comunidade. Era o que tínhamos para esta semana, agradecemos a
atenção de todos, um forte abraço. VEREADOR ROBERTO TIMOTEO RODRIGUES DOS
SANTOS: Quero saudar Senhor Presidente , colegas Vereadores, imprensa, comunidade. Dia
três de fevereiro de dois mil e catorze, fomos marcados em nossa cidade com uma tragédia
que deu fim ao prédio da fabrica Beira Rio. Uma lastima, uma coisa que não se esperava e
assim, é bom a gente ressaltar. Quando acontece algo deste tipo surge também muitas coisas
boas neste caminho, e, podemos perceber isto, o envolvimento da comunidade, a dedicação
dos bombeiros, a dedicação dos voluntários, importante falarmos disto. O envolvimento do
Executivo Municipal, que fez um trabalho fantástico, se fez presente desde o primeiro
momento, muito satisfeito com a vinda do Prefeito e Secretario nesta casa, colocando,
relatando as atitudes que o Governo Municipal teve com relação ao sinistro e a preocupação
com os empregos daquelas famílias que tanto necessitam e precisamos manter isto. Desde o
primeiro momento, o Renato Lamperti ligando, me coloquei a disposição que, com certeza a
gente irá ser parceiro para resolver este problema e ajudar amenizar esta situação. Fiquei
muito satisfeito que o governo teve uma atitude imediata, protegendo as pessoas,
arrumando mecanismos para que a fabrica permaneça em algum lugar, pra que já se
pensando em algo concreto no futuro. Demonstro minha satisfação com o governo
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municipal, aplaudo a iniciativa de proteger a empresa tão rápido como aconteceu. Aqui
também quero ressaltar que um empresário, em conversa com ele, colocou um prédio de
um mil e seiscentos metros na Avenida Sebastião Amoretti, a disposição da empresa, para
uso imediato, sem cobrar nenhum centavo de aluguel, não estou autorizado pelo empresário
a falar o nome dele, mas é uma pessoa que merecia ser falado o nome dele. Não se
preocupou com um prédio deste porte, colocar a disposição sem cobrar nenhum centavo.
Temos que aplaudir o povo taquarense, é um povo unido, que se ajuda. Quero falar também
os pedidos de audiência publica que fiz nesta Casa, um deles é com relação aos alagamentos
da nossa cidade, que é algo que acontece muito seguido, trazendo muitos prejuízos à nossa
comunidade. Aqui não quero falar quais atitudes que devem serem tomadas, mas acho que
devemos fazer um estudo, devemos discutir, mexer nesta situação para vermos o que vai, o
que pode, de que forma podemos buscar uma solução para este problema. A cada chuva o
Bairro Cruzeiro fica em baixo de água, o coração da nossa cidade, o centro, dá uma chuva,
transborda, trazendo prejuízo aos empresários. Não é possível que a gente não discuta este
problema. Temos que discutir sem colocar culpa, sem buscar resultado imediato, mas que
seja buscado solução. Outro problema serio com relação a regularização fundiária. Sabemos
que ficando com a nossa cidade, a mesma ficando dificuldade de crescimento, de melhorar a
aparência dos nossos bairros, porque hoje existe a dificuldade de financiamento para as casas
que os bairros estão irregulares. Era muito comum no passado, chegar, abrir uma rua, vender
terreno e, a comunidade esta com problema serio hoje. Precisamos rediscutir esta situação,
então esta audiência publica é para que se discuta esta situação, buscando melhorias para
nossa comunidade e assim termos um bairro bonito com as casas bem cuidadas. Tenho
certeza que hoje a falta de regularização fundiária esta trazendo grandes prejuízos e,
trancando desenvolvimento da nossa cidade. È outro assunto que temos que discutir com
urgência buscar uma solução. Precisamos realmente melhorar a aparência de nossa cidade e
só com a regularização fundiária será possível isto. Portanto, devido a isto que pedi que a
mesa diretora marcasse as audiências publicas para fazermos esta discussão. Teria tantos
outros assuntos, mas vou respeitar o tempo, que Deus nos conduza com respeito e dignidade
e até lá se assim ele nos permitir. Obrigado a todos. VEREADORA SANDRA BEATRIZ
SCHAEFFER: Uma saudação especial à nova presidência da Casa, Presidente Arleu, Vice
Balbino, Secretário Regis, desejando um excelente trabalho para todos nós. Caros colegas
Vereadores imprensa que se faz aqui presente, senhoras e senhores. Dois mil e catorze, um
mês já se passou. Iniciamos hoje as sessões ordinárias desta Casa. O trabalho não cessa, as
demandas do município são enormes e precisamos estar em constante mobilização para que
as soluções aconteçam. É preciso manter constante o desejo real de que as coisas andem
direito, que a saúde aguente, que alguma coisa afinal se realize. Ano após ano, mês após
mês, dia após dia, parece que nada muda, que nada acontece. Lembramos dos infelizes e
massacrados pela força da natureza, enchentes, deslizamentos, vendavais e incêndios e,
ontem uma fatalidade ou uma falta de cuidado uma, falta de prevenção isto ainda vai ser
apurado, um incêndio de grandes proporções e que vitima centenas de pessoas que ali
buscavam seu sustento. Como Vereadora, não estive presente, não estando no momento na
cidade e, não teria o que fazer. Não sou bombeira, nem medica e enfermeira. Provavelmente
estaria atrapalhando o trabalho. O trabalho é a partir de agora, junto ao Executivo, buscando
soluções que amenizem esta situação critica. Assim vamos passando o tempo, mortes no
transito, mortes na saúde precária. Há um desgosto geral que se acumula e turva a nossa
visão de vida. Parece que não temos mais o direito de sermos alegres, esperançosos,
otimista. Precisamos continuar acreditando que vale a pena ser honesto, que vale a pena
estudar, que vale a pena trabalhar. Precisamos continuar acreditando que na política existem
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sim pessoas serias, trabalhando em prol de uma comunidade e que é preciso unir forças para
construir a vida, o futuro, o caráter, a família, as amizades e os amores. Tudo é construção e
nós os operários. É difícil as vezes, mas não é impossível. É preciso pensar, discernir, escolher
bem no pessoal e no publico. Ano de eleições, saber escolher o candidato e, não vender o
voto. Temos também a copa, com tantos comentários negativos, mas que também trará
alguma coisa boa para o nosso pais, algum dinheiro, algum turista, algum comentário positivo
lá fora do pais. Somos o que pensamos, pois tudo começa nos pensamentos e nas ideias.
Temos uma democracia que tem que funcionar e proporcionar ao povo brasileiro decência,
dignidade e alegria, segurança, respeito e seriedade. Precisamos ser menos alienados e
menos fúteis para sermos menos solícitos. A esperança não é uma expectativa inerte de uma
fatalidade mas uma força interior que nos impele a realizar. Dois mil e catorze não será uma
fatalidade, mas um efeito de muitas causas. É necessário aperfeiçoar a si e ao mundo, mas
isto não ocorre sem empenho e sem perseverança. Sou uma eterna otimista, continuo
acreditando que tudo pode ser sempre melhor, continuo descruzando os braços e lutando
por aquilo que acredito, pode demorar, mas é preciso persistir. Continuo acreditando que
Taquara é um lugar muito bom para se viver e oferece tudo aquilo que precisamos. Há muito
o que fazer, mas não esqueçamos o que ela tem de bom. Como uma trabalhadora da causa
animal, a onze anos, permaneço acreditando que esta cidade ainda terá uma política para a
causa animal, terá uma clinica veterinária publica, se Deus quiser, em breve para iniciar um
projeto de castração. Continuo me empenhando na educação, para que a população tome
consciência dos seus atos e das suas responsabilidades. Agradeço a atenção e uma excelente
semana a todos. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimento o
Senhor Presidente desta Casa, Arleu Machado e desejos muito sucesso neste ano, sobre sua
gestão nós estaremos e que tenha muito sucesso. Quero também em nome do nosso
Presidente, cumprimentar as pessoas aqui presentes, colegas Vereadores, a imprensa e aos
ouvintes da Radio Taquara. Quero dizer que a tristeza, acredito que exista no coração de cada
taquarense, pelo fato de ter acontecido este incêndio na empresa Beira Rio. São muitas as
pessoas que ficaram desempregadas. Hoje conversei com vários amigos que trabalham nesta
empresa e que mais pessoas trabalham lá. Sei que é triste, mas não é o momento de só
ficarmos lamentando. É o momento de arregaçar as mangas e trabalhar. Trabalhar na busca
de uma solução. Quero dizer que fiquei orgulhosa do nosso Prefeito, que foi em campo hoje
cedo, conversar com no senhor diretor presidente da Beira Rio, para resolver o problema.
Colocou a disposição espaços para instalar uma nova empresa, colocou-se a disposição para
ajudar a reconstruir este espaço destruído pelo fogo. Está com boa vontade, mas depende do
sim do dono da empresa. Pediu trinta dias, o Prefeito conseguiu que ele devolvesse uma
resposta em dez. O que podemos fazer? Unirmos forças enquanto legisladores. Hoje pela
manha, liguei para o dono da empresa, conversei com alguns funcionários que me passaram
o telefone e o nome. Ele não me atendeu, dizendo que não podia, porque estava ocupado.
Vereador sozinho não tem força, mas juntos nos fortalecemos, por isso o interesse Vereador,
e, disse meu nome, mas acho que você Vereador Telmo, deverias ir, se tens vontade, para
que fortalecemos a fala do nosso Prefeito e ajudemos a resolver este grande problema.
Ficamos muito triste, imaginem os funcionários que trabalham e tiram ale tiram seu sustento.
Precisamos unir forças para ajudar o prefeito a resolver esta situação. Quero dizer que me
associo ao Vereador que falou anteriormente sobre as enchentes. Temos uma situação no
Bairro Empresa, o arroio Sonda. Lembro bem, que quando iniciei a conversa como Vereadora,
uma das primeiras preocupações que lancei, foram a questão do Arroio Sonda e as enchentes
naquele bairro. Antigamente atingia algumas moradas, agora atingem outras moradas. Quero
dizer que esta assoreado o arroio, precisa ser limpo. Encaminhei através desta Casa, um
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pedido ao Executivo, para que junto á secretaria de obras, e procedam uma limpeza do
Arroio Sonda, para que não mais venha alagar as casas próximas. Dentre deste, tem muita
areia de construções, a murada feita no governo anterior, pedras e moveis que foram
carregadas pela enxurrada, impedindo a passagem da água. Fui procurada pelos moradores
da Rua Rockfeller, no Bairro Empresa, rua esta que recebera uma obra asfáltica. A mesma
esta com serio problema pois não tem canos adequados para esgoto. Possui uma canalização
com canos em uma bitola de oitenta, que desce da parte mais alta do bairro e junta-se aos
canos de trinta, sendo impossível dar vazão à água que desce. Estive no local com os
engenheiros da prefeitura, que estarão em reunião com o secretario do planejamento, para
juntos fazerem uma reestruturação antes de colocarem o asfalto. Segundo os engenheiros,
cada obra asfáltica, aumenta dez centímetros a água quando vêm da chuva. Com isso quer
dizer que já entra água na porta da creche e se não resolver entrara dentro. Precisa ser
resolvido antes de chegar o asfalto, pois colocaremos dinheiro bom em cima de algo que esta
ruim. Com a verba publica não podemos fazer isto. Agradeço meu espaço e desejo a todos
uma excelente semana. VEREADOR TELMO VIEIRA: Boa noite Vereador Arleu, Presidente
desta Casa, e cumprimento todos colegas, Vereadores e Vereadoras. Quero saudar o publico
que nos prestigia nesta noite, aos ouvintes da Radio Taquara e demais veículos de
comunicação que nos acompanha. Inicio o pronunciamento, dizendo que durante o recesso
estive atento a questões pertinentes que envolvem nosso município. Essas, referente ao
transito, a saúde, a melhorias em alguns locais do interior e desenvolvimento. Sei nobres
colegas, Vereadores e Vereadoras, que não estou sozinho nestas questões, pois são de
interesse mutuo pelo bem estar de nossos munícipes. Observei com alegria o asfaltamento
da Picada Gravatá, mas estou preocupado com a segurança dos pedestres e quem usa aquela
rua. Quero fazer um requerimento verbal solicitando a secretaria responsável, para que
proceda a colocação de quebra molas e a pintura de faixas de segurança em locais pontuais
ao longo da Picada Gravata. Observei a canalização feita em Padilha, na localidade de Passo
da Ilha, visto que era uma reivindicação daqueles moradores. Juntamente com o Prefeito
Titinho, quando em campanha, nos comprometemos em sanar aquele problema e, hoje
concluso, parabenizo o Executivo e o secretário distrital da Padilha, Mario Pires pelo belo
serviço. E digo, Vereadores Adalberto Soares, Lauri, Moises, como é bom quando se tem mais
que um Vereador destas localidades. Vários foram os pedidos e hoje temos a solução.
Juntamente com o Prefeito Titinho, estou comprometido com a Escola de Educação Infantil,
ou a creche tão esperada pelos moradores de Padilha Rio da Ilha, vendo já uma luz no fim do
túnel. O Prefeito Titinho, viajando à Brasília, buscando verbas, garantiu junto ao governo
federal, uma nova escola para Padilha e com isto, a antiga servirá como creche ou Escola de
Educação Infantil. No Rio da Ilha, já entramos em tratativas quanto a cedência do antigo
prédio da Hermínia Marques para instalação da escola infantil. Estou atento as questões de
desenvolvimento para o Município. Fiz alguns requerimentos e indicações sugerindo ao
Executivo para que juntamente com a secretaria do meio ambiente, possa criar um programa
de qualidade da água. Como é bom quando nós Vereadores dialogamos um com o outro e
juntamente fizemos desta ideia algo mais, identificando o problema e levando ao Executivo.
Juntamente com o Vereador Guido Mario, estamos preocupados em com qualidade da água
do nosso município. No interior e muitos aqui da cidade, que não tem acesso a água da
Corsan, água tratada, preocupado com a qualidade da água que consumimos Solicito ao
Executivo que faça este programa de qualidade de água, onde o município forneça a analise
desta água, dentro dos critérios técnicos nas localidades onde não há fornecimento de água
potável. Demonstro preocupação com o acontecimento do sinistro que atingiu a fabrica de
calçados Beira Rio, sabemos que a sensação é de perca para estas famílias. São mais de
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seiscentos empregos diretos, isso envolve com certeza mais de três mil pessoas, mais os
ateliers. Realmente uma grande perca para o município, alem da arrecadação, mas digo,
parabenizo o Prefeito Titinho e ao Secretario de desenvolvimento Renato Lampertti, pela
ação tomada, pois quando estamos refém de uma questão, temos que ter o plano B. O plano
B de nosso Prefeito e Secretário, foi irem atrás do diretor da fabrica, para buscar soluções,
trazendo a ele prédios os quais possam serem instalados a fabrica , dando a oportunidade
de termos aqui a continuidade dessa fabrica, a garantia dos empregos de nossos munícipes.
Parabenizo o Prefeito Tito por esta ação. Fiz um requerimento, referente aos hidrantes.
Conversando com o Vereador Guido Mario, e sabendo pelo que os Bombeiros, verdadeiros
heróis neste combate, nesta guerra, um prédio em chamas, uma casa, eles tem o caminhão,
se deslocam do outro lado do município para atender aqui. Sei que temos que ter esta
corporação aqui junto ao nosso município, centralizado, sendo, um programa de governo do
nosso Prefeito. Enquanto isto não acontece, devemos verificar se os hidrantes são
operacionais pois o que fica próximo à Rodoviária, não possuía a peça que acopla a
mangueira, pois a mesma é de bronze e foi roubada. Pergunto, quem fiscaliza? Com isto,
estou enviando, juntamente com o vereador Guido Mario, para à Corsan e a Corporação dos
Bombeiros que nos de uma explicação. Encaminho ao Executivo, ou à secretaria responsável,
solicitando a este, que através da Secretaria de Habitação encaminhe respostas referentes a
termino das casas populares do Bairro Empresa. Pergunto, qual o tempo de termino das
obras, entrega e quantas casas serão concluídas? O aluguel social causa uma grande
polemica, pois as pessoas são atingidas por sinistro e, não tem para onde correr, precisando
assim deste subsidio da prefeitura. Solicito uma resposta para estes questionamentos. Como
é bom saber que, em meio a tantas tragédias, somos rodeados de pessoas solidárias. Vejo
pela imprensa e internet, a presença de Vereadores e populares, mesmo sem proteção,
ajudando no sinistro, para proteger empregos e principalmente uma empresa que trás o
sustento para muitas famílias. Uma boa semana a todos e fiquem com Deus. VEREADOR
VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Boa noite a todos, uma saudação especial à nova Mesa
Diretora , que Deus ilumine para um bom trabalho e a todos colegas Vereadores e demais
ouvintes. Envio votos de congratulações aos senhores Laércio Sita Fagundes e Lori Sita
Fagundes, colaboradores da Empresa Sigylus Contabilidade e Auditoria Assessoria Ltda, que
no dia dois deste mês, completou trinta anos de serviço prestado no vale do Paranhana e
grande Porto Alegre. Estão de parabéns e que de Deus continue os iluminar. Também votos
de congratulações à Igreja Assembleia de Deus, pelo décimo primeiro encontro de corais e
orquestra, ocorrido nos dias vinte e oito de janeiro e dois de fevereiro com o tema: Não
importa as circunstancias, a adoração sincera move o coração de Deus. Parabenizo o Pastor
Enilto Bitencourt, presidente e a Fernanda do DCO, Departamento de Corais e Orquestra, por
este belíssimo trabalho prestado. Lamentável, não podendo deixar de falar do grande
incêndio que aconteceu no Calçados Beira Rio. Estando no município de Parobé, tão logo
recebi a noticia desloquei-me imediatamente. Ao ver a proporção do mesmo, fiz contato com
o Cel. Vitor Hugo, e, o mesmo informou já estar sabendo do ocorrido, deslocando vários
caminhões. Os bombeiros estão de parabéns. Houve maldade de quem colocou na internet,
dizendo que, os bombeiros chegaram depois. Agiram corretamente fazendo uma barreira de
contenção, cuidando das casas para não pegarem fogo. Os bombeiros de Taquara estavam
desde o inicio e em seguida foram chegando de outros municípios e, direcionando o trabalho
para a rua da fabrica. Agradeço a todos os bombeiros de Taquara, Parobé, Igrejinha, Três
Coroas, Rolante, Sapiranga, Novo Hamburgo e São Leopoldo e ao Capitão Andre e Cel. Vitor
Hugo, que também estava presente. Conversei com o Argente e estendo meu agradecimento
a todos que estiveram prestando ajuda, ao Prefeito Titinho, que foi ágil, em procurar o
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diretor da empresa juntamente com o Renato Lampertti, que vem fazendo um grande
trabalho, buscando a permanência da mesma em nossa cidade. Agradeço aos funcionários
Lula, que com a retro, e Amarante do transito, que foram incansáveis. Também agradeço os
Paulo Moller e João, da Secretaria Fazenda, que se fizeram presentes e demais colegas
Vereadores. No dia vinte e oito, estive em Parobé, na entrega de policiamento comunitário,
onde este município ganhou quatro viaturas e dezesseis PMS. Aproveitando a oportunidade,
falei com o secretario Airtom Michels, cobrando a instalação das Câmeras de Vigilância e da
perda de PMS, que, perdemos mais dois, sendo que nos próximos sessenta dias, tem mais
quatro que estão indo para a reserva. Cobrei com rigor e entendeu, pedindo uma semana,
pois tem pessoas em férias. Mas vendo a importância, no mesmo dia recebi uma ligação da
diretora de convênios Vânia, dos Tenentes Azevedo e Brasil. Na sexta feira pela manha,
estiveram em Taquara, em reunião com o Secretario Paulo Moller, o Major Zanini, o Sargento
Costa e Rodrigo da consulta popular, a qual participei. Fomos até a Brigada Militar olhar o
local para ser instalado as Câmeras, o controle das mesmas. Prometeram que nos próximos
dias entrará em funcionamento junto a Secretaria de Educação, com horas extras aos
Soldados da Brigada Militar. Pedimos que viessem carimbado para o Município de Taquara
no mínimo duas mil e quinhentas horas extras para os soldados. O Major Zanini garantiu que
se vierem estas horas, conseguirá colocar em funcionamento as câmeras. O que trancou foi o
lugar onde está, pois a Brigada Militar não queria assumir. Como devera ser prestado contas
ao Ministério da segurança em Brasília, começará ali e logo será transferido para lá. Acredito
que ainda no mês de fevereiro entrara em funcionamento as câmeras. Solicito que seja
providenciado com a máxima urgência a entrada do Bairro Empresa, pelo Loteamento Jaeger,
por não ter mais condições. A Rockfeler, conforme a Vereadora aqui falava, que seja
providenciado com urgência o asfalto. Para encerrar, a importância da consulta popular, que
hoje chegou uma viatura Duster, não foi o governo e sim, a comunidade que votou. Uma boa
semana a todos e que Deus ilumine o coração de cada um. Fica inserido na presente Ata o
pronunciamento durante a Palavra em Expediente do Vereador Arleu Machado de Oliveira,
pois o mesmo erroneamente deixou de ser incluído na Ata original. VEREADOR ARLEU
MACHADO DE OLIVEIRA: Senhor presidente em exercício, Vereador Balbino, demais
membros da mesa Vereadores. Neste final de semana tivemos a triste noticia do fogo no
Calçados Beira Rio. Estivemos reunidos na tarde de hoje, aqui na Casa, com o Prefeito,
Secretário e Vereadores, para tratarmos sobre o fato ocorrido, este incêndio na Beira Rio.
Acontecimento de maneira trágica, mas se analisarmos poderia ser pior, pois em horário de
expediente, poderia ter sido uma catástrofe. A atuação dos Bombeiros foi a melhor
possível, fazendo o que podiam. Resta verificarmos o que fazer. Temos alguns prejuízos,
mas o maior deles o desemprego que teremos aqui, pois em torno de seiscentos
funcionários, mais trezentos indiretos nos ateliers de costura, totalizando novecentas
pessoas desempregadas, multiplicadas pelo numero de familiares, teremos dois a três mil
desempregados. Saliento também o prejuízo da empresa que, o prédio, mas ressalto o
grande prejuízo para o município no próximo ano, sem a produção desta empresa. A maior
arrecadação do município é o Calçados Beira Rio, que estamos perdendo. Teremos que ter
uma luta forte, incansável, para que o Calçados Beira Rio permaneça em Taquara. Luta não
somente da Câmara de Vereadores e do Executivo, mas de todos os munícipes da cidade de
Taquara. A empresa não retornando a atividade, o prejuízo é grande, até mesmo para o
comércio local, como já relatou um comerciante que, com o acontecido, diminui o acesso
ao seu Faremos uma comissão de Vereadores, para junto com o Executivo, num prazo de
dez dias, reunir-se com o presidente desta fabrica onde pediremos que permaneçam em
nossa cidade. Pedimos a Deus que ilumine a direção desta conceituada empresa, pois
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tendo sido oferecido pelo Prefeito, prédios, terrenos, que aceitem e continuem aqui.
Agradeço a todos e fiquem com Deus. Após a Palavra em Expediente manifestaram-se em
Questão de Ordem os seguintes Vereadores: Moisés, Telmo, Valdecir, Roberto Timóteo,
Lauri, Balbino, Guido Mario e Adalberto Lemos. Os Vereadores mencionados abordaram o
assunto da reunião da ACIR comunicada inicialmente pelo Presidente nesta Sessão. A seguir o
Presidente solicitou aos Vereadores para analisarem os Projetos que encontram-se em
tramitação nesta Casa a fim de agilizar os trabalhos da próxima Sessão. Também foi definido
dia e horário das seguintes Comissões Permanentes: Comissão Geral de Pareceres será toda
quinta-feira, às 10h e Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização será toda quarta-feira,
às 13h. Na sequência 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 001 a 011/2014. Pedido de Informação: Nº 001 a 003/2014. Indicações:
Nº 001 a 016/2014. Requerimentos Verbais: VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: 1º Que o Executivo Municipal através do Setor de Iluminação Pública providencie uma revisão
geral nas luminárias situadas na localidade de Rio da Ilha, Vila Teresa, se possível a no
período da noite para facilitar a localização das lâmpadas que se encontram queimadas. 2º Solicita que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda na limpeza de
um terreno e da calçada, localizado na Rua General Frota, esquina com a Rua Coronel
Evaristo, pois o mato tomou conta prejudicando as pessoas que passam por ali oferendo
perigo e insegurança. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: 3º - Solicita que o
Executivo Municipal através do Setor de Iluminação Pública proceda no conserto de uma
luminária na localidade de Estrada Erivaldo Jost, n° 30 Arroio Grande, Distrito de Entrepelado.
Justificativa: Aquele local encontra-se às escuras há meses oferendo perigo a todos que por
ali transitam. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 4º - Que o Executivo Municipal
juntamente com a Secretaria de Obras possa fazer um reparo em um buraco localizado na
estrada de Tucanos, antes do Barracão Católico. 5º - Que o Executivo Municipal juntamente
com a Secretaria de Obras proceda no serviço de patrolamento e ensaibramento na estrada
conhecida como “Beco do Maninho”, localidade de Entrepaledo, bem como o Setor de
iluminação Pública realize uma vistoria nas luminárias daquele local. 6º - Que o Executivo
Municipal juntamente com a Secretaria de Obras proceda no serviço de patrolamento e
ensaibramento na estrada Serra Velha, localidade de Pega Fogo. VEREADOR LAURI
FILLMANN: 7º - Que o Executivo Municipal, através do Secretário Municipal de Saúde faça
uma avaliação do atendimento médico nas UBS (Unidade Básica de Saúde), dos Distritos de
Padilha e Rio da Ilha. Tal ação se faz necessária, pois são muitas as reclamações por parte de
pessoas que lá buscam atendimento médico. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA:
8º - Que o Executivo Municipal, através do Secretário Municipal de Saúde possa determinar
aos atendentes da Farmácia do Posto de Saúde Central 24h, que informe às pessoas que lá
buscam atendimento que por determinação do Ministério da Saúde alguns medicamentos
foram transferidos para Farmácias Privadas. Faz-se necessário informar também quais foram
esses remédios. 9º - Através deste solicito ao Diretor da RGE que estude a viabilidade de
colocar em ordem numérica crescente a numeração dos imóveis localizados na Avenida
Sebastião Amoretti, para facilitar a identificação dos mesmos. VEREADOR NELSON JOSÉ
MARTINS: 10º - Solicito que o Executivo Municipal informe a esta Casa Legislativa se alguém
recebeu o Aluguel Social do Município, indicando o nome de quem recebeu desde o período
de 2011 quando foi criada a Lei Municipal Nº 4.971, de 22 de dezembro de 2011. 11º - Que o
Executivo Municipal providencie uma operação tapa buracos no leito das ruas do Loteamento
Tito Eldorado, pois as mesmas se encontram intransitáveis. VEREADOR TELMO VIEIRA: 12º Que o Executivo Municipal através da Secretaria de Trânsito providencie com a máxima
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urgência a colocação de quebra molas e/ou redutor de velocidade, bem como pintura das
faixas de segurança ao longo da Rua Picada Gravatá. Justificativa: Recentemente foi realizada
uma obra asfáltica na referida Rua trazendo grandes melhorias, mas ao mesmo tempo muita
preocupação quanto ao abuso da velocidade e manobras perigosas dos veículos por parte de
alguns condutores. Nesse sentido faz-se necessária a instalação de algum equipamento que
iniba esses motoristas, visando evitar a ocorrência de acidentes. Vale ressaltar que nesta Rua
está localizada a maior Escola do Município com mais de mil alunos nos turnos manhã, tarde
e noite. Nada mais havendo a tratar, às 20h30min, o Presidente agradeceu a presença de
todos e declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, agendando outra para a próxima
segunda-feira, dia 10/02, às 18h. E, para constar, eu Silvana Fernandes Lopes, Servidora da
Câmara de Vereadores de Taquara, lavrei a presente Ata, que segue assinada pela Servidora
Maria Lucia Souza, a qual transcreveu a Palavra em Expediente, onde após lida e aprovada
também será assinada pelos Vereadores desta Casa Legislativa. Sala de Sessões, 03 de
fevereiro de 2014...................................................................Silvana Lopes e Maria Lucia Souza.
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