ATA Nº 3.965
Aos 17 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, às 18h, no Plenário da Câmara de Vereadores de
Taquara/RS, realizou-se a 3ª Sessão Plenária Ordinária deste Legislativo, sob a Presidência do
Vereador Arleu Machado de Oliveira (PP), o qual contou com a presença dos seguintes Vereadores:
Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB),
Guido Mario Prass Filho (PP), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés
Cândido Rangel (PSC), Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Roberto
Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da
Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS). Por determinação do
Presidente desta Casa, Vereador Arleu Machado de Oliveira a Diretora Legislativa, senhora
Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão, desejando boas vindas a todos os presentes e
informando que as Sessões Ordinárias da Câmara de Vereadores de Taquara ocorrem nas
segundas-feiras, a partir das 18h, 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 e em seguida 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 054/2014, encaminha
Leis Municipais nº 5.405 a 5.408, sancionadas em 06 de fevereiro de 2014. PUBLICIDADE DOS
PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2014, de autoria da MESA DIRETORA –
Autoriza o Poder Legislativo ceder móveis para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Getúlio
Vargas, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 036/2014 (Executivo Nº 030) Autoriza o
Município a destinar auxílio financeiro para a ASSOCIAÇÃO VALE DO PARANHANA DE
MOTOCICLISTAS, para realização do XV Enduro/Rally dos pampas, e, dá outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 037/2014 (Executivo Nº 031) Autoriza o Poder Executivo a firmar Protocolo de
Intenções para instituir Consórcio Público criado por Associação Pública, com personalidade
Jurídica de direito público e natureza autárquica, entre os Municípios do Vale do Paranhana.
PROJETO DE LEI Nº 038/2014 (Executivo Nº 032) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos
financeiros para a Senhorita Karoline Luiza dos Santos Podlasinski. PROJETO DE LEI Nº 039/2014
(Executivo Nº 033) Prorroga o prazo de contratação temporária dos servidores que atuam no
residencial Terapêutico, prevista na Lei nº 5055, de 15 de junho de 2012, alterada pelas Leis nº
5.132/2012 e 5.303/2013, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 040/2014 (Executivo Nº
034) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para a ESCOLA DE SAMBA
MOCIDADE INDEPENDENTE JARDIM DO PRADO, a título de promoção cultural e dá outras
providências. REQUERIMENTOS: Nº 018/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Requer seja
reencaminhado cópia da Moção de Apelo Nº 038, de 25 de novembro de 2013, proposta pelos
Vereadores das Bancadas do PP e PMDB, com apoio dos demais Vereadores desta Casa, solicitando
à Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, Ministério da Saúde e Líder da Bancada
Gaúcha na Câmara dos Deputados, para a instalação de uma UTI Neonatal na Região do Vale do
Paranhana, mais precisamente em Taquara. Informamos que na Participação Popular e Cidadã
“Consulta Popular” de 2013 para o orçamento de 2014, a UTI Neonatal foi a Prioridade Estratégica
Regional mais votada naquela ocasião através do COREDE Paranhana Encosta da Serra, onde a
cidade polo do referido COREDE é Taquara e abrange também os municípios de, Igrejinha, Lindolfo
Collor, Morro Reuter, Presidente Lucena, Riozinho, Rolante, Santa Maria do Herval e Três Coroas.
Diante desta escolha, fizemos um levantamento nas cidades que buscam atendimento junto ao
Hospital Bom Jesus de Taquara que são: Taquara, Cambará do Sul, Parobé, Riozinho, Três Coroas,
São Francisco de Paula, Igrejinha e Rolante. Também citamos as cidades de Gramado e Canela que
poderão buscar recursos da UTI Neonatal em Taquara, assim como outros municípios que poderão
se beneficiar deste recurso. Segue “Planilha em Anexo” apontando a necessidade de termos uma
UTI Neonatal em nossa região, indicando o Hospital Bom Jesus como ponto de referência a esta
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adequação, pois o mesmo já possui infraestrutura de UTI, conquistada também com recursos
advindos da Consulta Poplar ocorrida no ano de 2011. O Hospital Bom Jesus, possui no momento
99 leitos. Nº 019/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho
através deste solicitar ao departamento competente da RGE que realize com urgência a
substituição de um poste situado na Rua Honório Lemos, próximo ao n° 2343, no Bairro Tucanos,
pois o mesmo encontra-se muito danificado podendo cair a qualquer momento, colocando em
risco os moradores mais próximos. Nº 020/2014 VEREADORES LAURI FILLMANN E GUIDO MARIO
PRASS (O Vereador Telmo Vieira associou-se ao presente Requerimento em Plenário): Viemos
através do presente, enviar Votos de Pesar aos familiares da senhora Ilka Fogaça Marques Pinto
que veio a falecer no dia 16/02, próximo passado. 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. “O Senhor te guardará de todo o mal; Ele guardará a tua vida. O Senhor
guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre.” Salmos 121:7.8. Nº 021/2014
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO e BANCADA DO PP: Através deste solicitamos à Mesa Diretora
desta Casa Legislativa que seja realizada uma Audiência Pública, com data previamente agendada
para o dia 18 de março do corrente ano, às 19h no Plenário desta Casa. A respectiva Audiência
deverá tratar de assuntos atinentes ao atendimento nos Supermercados, Mercados e Mine
Mercados de nossa cidade com relação às filas, preços divergidos, ou seja, na gôndola um preço e
no caixa outro, mercadorias vencidas, entre outros. Solicitamos que sejam convidadas diversas
autoridades, Associações de classe e comunitária, imprensa, comunidade em geral e ampla
divulgação. Nº 022 e 023/2014 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Ao Excelentíssimo Prefeito
Municipal, Senhor Tito Lívio Jaeger Filho e Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo,
Senhor José Inácio Wagner: Envia Votos de Congratulações pela elaboração do Projeto final
baseado no Projeto de Lei 083/2013, de autoria deste Vereador denominado de “Pelé e o Gol Mil”,
que dispõe de construção de Praça Esportiva e de Recreação para crianças no Bairro Empresa,
próximo a Creche Leonel Brizolla. Parabéns por esta excelente atitude. Nº 024/2014 VEREADOR
EDUARDO KOHLRAUSCH: Ao cumprimenta-lo cordialmente venho através deste solicitar à CORSAN
que providencie o conserto de um buraco existente na Rua João Bayer, em frente ao nº 607, pois o
mesmo existe desde outubro de 2013, e até o momento o problema não foi solucionado. Nº
025/2014 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Vem através do presente, enviar Votos de Pesar
aos familiares do senhor Ercílio Cardoso, que veio a falecer no dia 11/02, próximo passado. Uma
pessoa que completaria no último sábado dia 15/02, 84 anos, e foram 84 anos trabalhando na
Obra de Deus, que com certeza estará na Volta de Jesus, pois contribui muito na evangelização! Nº
026/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES e BANCADA DO PP: Através deste solicitamos à Mesa
Diretora que seja agendada reunião com os Vereadores desta Casa e o Executivo Municipal, para
tratar sobre a aquisição de um terreno na área central de nossa cidade para a instalação do Quartel
do Corpo de Bombeiros, pois a cada sinistro ocorrido levanta-se a questão da distância que se
encontra o Quartel, hoje instalado na ERS 115. PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 007/2014
VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador a
data prevista para o funcionamento das Escolas de Educação Infantil no Bairro Santa Rosa e Bairro
Campestre. Nº 008/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal
encaminhe a esta Casa Legislativa cópia do contrato com a Empresa que presta serviço de conserto
de calçamento, bem como informe quantos m² já foi realizado de calçamento por esta Empresa. Nº
009/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal encaminhe a este
Vereador cópia do contrato vigente entre o Município e a CORSAN, o qual tem por finalidade a
reposição de calçamento e/ou asfalto, após a abertura de valetas em ruas de nossa cidade. Nº
010/2014 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal informe a este
Vereador como está o fornecimento dos remédios na farmácia do Município, pois há muitas
reclamações que existe a falta de quase todos os medicamentos. Justifico o pedido, pois a ausência
de remédios acaba prejudicando a comunidade, especialmente a mais carente para um tratamento
Ata nº 3.965, de 17 de fevereiro de 2014.
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adequado. Nº 011/2014 VEREADOR NELSON MARTINS: Solicito que o Executivo Municipal informe
a este Vereador quando será consertado um buraco existente na sarjeta da Rua Bento Gonçalves,
entre as Ruas Marechal Floriano e Pinheiro Machado. O referido conserto já foi solicitado diversas
vezes junto à Secretaria de Obras e até o momento não foi atendido. O pedido é de urgência dado
ao fato que na última sexta-feira, dia 14/02, uma pessoa ao atravessar a Rua pisou no buraco e caiu
sofrendo escoriações no joelho. INDICAÇÕES: Nº 062/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS:
Indico ao Prefeito Municipal a elaboração de procedimentos e Projeto de Lei objetivando a
permissão para que empresas disponibilizem painel com previsão eletrônica de hora e
temperatura, através de divulgação publicitária, na Praça Marechal Deodoro, bem como em outros
espaços públicos, visando oferecer estas informações úteis para toda a comunidade que frequenta
o Centro da cidade outros locais de grande fluxo de pessoas, conforme deliberação deste Poder
Executivo. Destacamos que, caso realizada a indicação proponente quem vencer a licitação deverá
garantir a manutenção permanente do equipamento. Nº 063/2014 VEREADOR GUIDO MARIO
PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Trânsito realize uma revisão
geral das faixas amarelas situadas em ruas centrais de nossa cidade, pois em muitos locais já houve
mudança em relação à finalidade de “proibido estacionar” e mesmo assim alguns espaços estão
sendo utilizados inadequadamente. Solicito ainda que seja feita uma fiscalização nestes locais e de
que forma os mesmos estão sento aproveitados. Nº 064/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS:
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde possa disponibilizar junto aos
Postos de Saúde uma relação informativa contendo o nome da farmácia que estará de plantão
naquele dia, e que esta relação esteja bem exposta e visível a todas as pessoas que buscam
atendimento. Sugiro ainda que os atendentes dos Postos também possam informar aos pacientes
sobre o plantão das farmácias. Nº 065/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Saúde viabilize o aumento da remuneração
salarial dos Agentes Comunitários que atuam em nosso Município. O pedido se justifica tendo em
vista que o Estado repassa mensalmente o valor de R$ 950,00 por Agente para manter o Programa
e hoje a remuneração desses profissionais é de R$ 700,00. Nesse sentido sugiro que o valor passe a
ser de R$ 800,00 mensal, visando valorizar este trabalho tão importante prestado a nossa
comunidade. Nº 066/2014 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Indica ao Executivo Municipal que
seja revisto a proporcionalidade do número de funcionários dos Ateliers, com base na Lei
Municipal Nº 3810, de 29 de dezembro de 2006 que “Regulamenta e institui taxas para as
atividades de Licenciamento Ambiental, revoga a Lei Municipal Nº 3.177/2003 e dá outras
providências, Anexo 3 da tabela de valores para licenciamento ambiental de pequenos
Empreendimentos, em URMs, conforme anexo. Justificativa: Conforme tabela a cobrança por parte
da Prefeitura está sendo realizada pelo número de funcionários que cada Atelier possui, não
observando a área, em metros quadrados, se está de acordo com o que está descrito na tabela do
anexo. Neste sentido este Vereador entende que a área deve ser subtraída da tabela do Anexo 3,
mantendo o número de funcionários como indicador para a cobrança dos valores. Para manter
uma proporcionalidade, na cobrança como parâmetro, sugerimos o que segue: Nº de funcionários:
02, 03, 04, 05 ou mais – Valor em URMs: 0,6/0,9/0,12/-0,15 valor da tabela. Nº 067/2014
VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria
competente providencie a reforma do abrigo de ônibus na Rua Tristão Monteiro, após a Prefeitura,
pois a existente foi destruída. Este Vereador foi procurado pela comunidade que queixa-se de ter
que ficar ao relento quando necessitam pegar ônibus no referido local. Nº 068/2014 VEREADOR
ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras
providencie o serviço de patrolamento e ensaibramento, bem como a roçada do passeio público na
Rua Germano Paiva, proximidades do nº 1066, no Bairro Mundo Novo. Tal pedido se faz
necessário, pois o final da referida Rua encontra-se em péssimas condições de uso. Nº 069/2014
VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria
de Obras proceda numa roçada e limpeza no terreno de propriedade da Prefeitura, localizado em
Ata nº 3.965, de 17 de fevereiro de 2014.
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frente ao CIEP e Creche anexa, no Bairro Empresa, pois o mato tomou conta colocando em situação
de risco todos que passam por ali, tanto pelo aparecimento de animais peçonhentos como pelo
fato do local poder servir de esconderijo para marginais. Nº 070/2014 VEREADOR ADALBERTO
LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal estude a viabilidade com a máxima regência do Posto
de Saúde do Bairro Empresa voltar a abrir no horário das 6 horas da manhã. Justifico o pedido, pois
a comunidade daquele Bairro vem enfrentando muitas dificuldades pela inexistência de abrigos
tendo que aguardar no relento até às 8h para serem atendidos. Ressalto ainda que o Posto oferece
várias especialidades médicas, as quais são muito procuradas por todos os munícipes. Nº 071/2014
VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria
competente providencie com a máxima urgência o conserto de um buraco localizado na Rua
Maranhão, próximo ao nº 1380 e ao Mercado Zambelli, no Bairro Santa Teresinha. O referido
buraco foi aberto pela CORSAN para uma canalização e está causando um enorme transtorno, pois
os motoristas acabam freando bruscamente ao se depararem com o buraco, possibilitando risco
constante de acidente no local. Nº 072/2014 VEREADOR ARLEU MACHADO: Indica ao Executivo
Municipal para que junto a Secretaria competente providencie com a máxima urgência, notificação
ao proprietário do terreno baldio localizado na Travessa Santa Rosa ao lado do Nº 2879, para que
providencie a limpeza do mesmo. Justificativa: A Lei Municipal Nº 2368, de 16 de março de 1999
Dispõe sobre a obrigatoriedade da limpeza de terrenos baldios, e dá outras providências, alterada
pela Lei Municipal Nº 4.694, de 07 de dezembro de 2010, que Altera o Art. 3º da Lei Municipal
2368/99, e, revoga a Lei Municipal nº 4.217/2009 e dá outras providências, onde as mesmas
determinam a obrigatoriedade da execução de limpeza do terreno baldio pelo proprietário e este
não o fazendo após a intimação, no prazo de 15 dias, o Município poderá executá-lo cobrando os
valores estipulados em Lei. Também cito a Lei Municipal Nº 3.205, de 11 de março de 2004, que
Dispõe da Política Ambiental de Proteção ao Meio Ambiente do Município de Taquara e dá outras
providências, que em seu artigo 38 determina que “os terrenos baldios em zonas urbanas devem
ser convenientemente fechados, drenados, periodicamente limpos, sendo obrigatória a remoção
ou soterramento de latas, cacos, resíduos putrescíveis, assim como de quaisquer outros recipientes
que possam conter água.” Segue em anexo cópia das Leis. Neste sentido aguardamos a efetiva
realização deste trabalho contida nesta Indicação. Nº 073/2014 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO
DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda com
urgência na inclusão do Loteamento Jaeger e do Bairro Mundo Novo, junto ao Projeto de
Canalização e Tratamento Sanitário que ocorrerá através da empresa CORSAN. Nº 074/2014
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da
Secretaria competente realize estudos para calçamento e limpeza de escoamento de esgoto na Rua
Santo Antônio, esquina com a Rua Palmeira das Missões, bem como que a Secretaria de Trânsito
possa providenciar placas com o nome das Ruas para que a comunidade consiga melhor identificálas. Nº 075/2014 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal
através da Secretaria competente proceda com urgência no atendimento da solicitação da
comunidade do Bairro Empresa referente à liberação de placa de TAXI em frente aos Mercados.
Tal pedido se justifica pela comunidade constantemente encontrar dificuldade de locomoção e por
se tratar do Bairro mais populoso de nosso Município. Nº 076/2014 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO
DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda com
urgência na limpeza da Rua Osvaldo de Souza, no Bairro Empresa. Nº 077/2014 VEREADOR
ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que ao Executivo Municipal através da Secretaria
competente proceda com urgência numa vistoria do Pontilhão localizado na Rua Wilson Aguiar,
próximo ao nº 299, no Bairro Santa Rosa, pois está havendo um desmoronamento causado pelo
escoamento de água da chuva que está afetando o barranco e levando o mesmo para dentro do
Arroio pondo em risco os moradores. Nº 078/2014 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS:
Solicito que ao Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda com urgência na
reabertura do Posto de Saúde do Bairro Mundo Novo, pois a comunidade aguarda ansiosa. Nº
Ata nº 3.965, de 17 de fevereiro de 2014.
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079/2014 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que ao Executivo Municipal
através da Secretaria de Obras proceda com urgência no conserto de buracos existentes em todas
as Ruas do Bairro Mundo Novo, pois as mesmas encontram-se em más condições de
trafegabilidade. Nº 080/2014 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Ao cumprimentar Vossa Excelência,
aproveito para solicitar que gestione junto a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, a
instalação imediata de um redutor de velocidade na Rua Oswaldo Aranha, próximo ao cruzamento
com a Rua Dorothea Shäfcke, bem como uma alteração no redutor instalado junto ao número
1452, da mesma via, pois os moradores estão presenciando muitos acidentes, devido à alta
velocidade utilizada pelos motoristas que trafegam na citada via, gerando uma grande
preocupação. Alguns dos moradores que entraram em contato comigo na Câmara de Vereadores,
relataram o acidente envolvendo uma moto e um caminhão, ocorrido na data de 10 de fevereiro
de 2014, às 18 horas e 40 minutos, deixando gravemente feridos, o condutor e o caroneiro da
motocicleta, sendo que nesse mesmo dia houve manifestação de uma moradora, afirmando que se
nenhuma atitude for tomada, no sentido de oferecer mais segurança aos moradores, pagadores
dos seus impostos, será organizada uma manifestação pela comunidade para o fechamento da
referida via pública. Outrossim, gostaria de registrar que as residências ficaram muito próximas a
via pública, gerando insegurança àqueles que utilizam a calçada ou o pátio da residência, para
sentar, tomar o seu chimarrão e principalmente, risco às crianças e idosos que são em grande
número e estão, diariamente expostos ao risco de morte. Assumi perante a comunidade o
compromisso de auxiliar nessa luta, pois entendo a necessidade dessas instalações, compactuo
com a ideia de termos vias públicas asfaltadas para transitarmos com os nossos veículos
automotores, mas precisamos dispensar uma atenção especial à segurança da nossa comunidade,
que utiliza as vias, enquanto pedestre, sendo composta por um número expressivo de crianças e
idosos. Certa de poder contar com o auxílio de Vossa Excelência para amenizar a situação que ora
se apresenta, aguardo deliberações. Nº 081/2014 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Venho por meio
deste solicitar ao Senhor Prefeito Municipal Tito Lívio Jaeger Filho, para que interceda junto a
Secretaria Municipal de Obras para que seja feita uma limpeza no terreno destinado a Área Verde,
no Loteamento Jaeger, no Bairro Empresa, localizado na esquina da Rua Santo Antônio da Patrulha
com a Rua Alziro Honório de Mattos, pois o citado espaço está tomado pelo mato, motivando
alguns a depositar lixo, como cadeiras quebradas, sofás, enfim os mais diferentes tipos de
entulhos, necessitando para isso de uma limpeza imediata. Outrossim, aproveito para alertar Vossa
Excelência da necessidade de se fazer uma instalação de canos de esgoto no referido terreno, pois
ali o esgoto corre a céu aberto, produzindo um odor muito forte, impossibilitando aos moradores
de poderem usufruir do espaço onde fica o quintal de suas residências, gerando um
descontentamento grande e um desânimo aos que ali residem. Certa de poder contar com vosso
auxílio na resolução desse problema que aflige os munícipes, moradores dessa localidade, fico no
aguardo da sua deliberação. Nº 082/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo
Municipal, através da Secretaria de Obras estude a possibilidade de finalizar o calçamento da Rua
Venâncio Aires, sendo uma extensão de 60 mts, próximo ao nº 2655 no Bairro Nossa Senhora de
Fátima. Nº 083/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através
da Secretaria de Obras providencie o alargamento da Rua sem nome, paralela a Avenida Sebastião
Amoretti, em frente ao Mariscão, pois há anos esta Rua não recebe melhorias. Nº 084/2014
VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras
providencie o alargamento e ensaibramento da Rua Dórico Ferreira Paiva, no Bairro Tucanos, pois a
mesma encontra-se em más condições de trafegabilidade causando perigo a todos que por ali
passam. Nº 085/2014 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que o Executivo
Municipal, através da Secretaria competente providencie a pavimentação asfáltica da Rua Mundo
Novo, no Bairro Mundo Novo. Nº 086/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o
Executivo Municipal, através do Setor de Iluminação Pública proceda na troca de uma luminária,
próximo à residência do Senhor Darci de Leão na localidade de Padilha Velha, pois a mesma há
Ata nº 3.965, de 17 de fevereiro de 2014.
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meses não funciona. Nº 087/2014 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo
Municipal, através do Setor de Iluminação Pública proceda na troca de uma luminária localizada na
Rua Honório Lemos, em frente ao n° 2343, no Bairro Tucanos. Nº 088/2014 VEREADORA SANDRA
SCHAEFFER: Solicito que o Executivo Municipal, através do Setor de Iluminação Pública providencie
a substituição de lâmpadas queimadas dos postes situados nos seguintes locais de nossa cidade:
Dois postes localizados na Rua Júlio de Castilhos, em frente ao número 1937, no Bairro Morro do
Leôncio; Poste localizado na Rua Prof. Rodolfo Dietschi, próximo ao nº 1910, no Bairro Jardim do
Prado. Nº 089/2014 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicito que o Executivo Municipal,
juntamente com a Secretaria de Trânsito, realize estudos sobre a melhor forma de sinalizar e
implantar mecanismos de segurança nos seguintes cruzamentos de Ruas em nosso município:
Cruzamento das Ruas Ernesto Alves com Guilherme Lahn; Cruzamento das Ruas Tristão Monteiro
com Henrique Bauermann. O pedido se justifica por serem estes cruzamentos extremamente
movimentados e com quase nenhum mecanismo de segurança, representando sério risco de
acidentes para aqueles que por ali circulam, seja de carro, moto, bicicleta ou pedestre. Faz-se a
urgente colocação de algum mecanismo como sinaleira, rótula, ou redutor de velocidade, ou
tachões, que visam diminuir a velocidade de veículos que por ali circulam, diminuindo assim, a
chance de acidentes. Nº 090/2014 VEREADOR LAURI FILLMANN: Solicito que o Executivo Municipal
juntamente com a Secretaria competente providencie o serviço de roçada, patrolamento e
ensaibramento na estrada da localidade de Alto Três Irmãos, no Distrito de Padilha, pois a mesma
encontra-se realmente intransitável. Nº 091/2014 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o
Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie a reconstrução de uma parada
de ônibus localizada na Rua Montevideo, em frente ao nº 426, no Bairro Empresa, pois a existente
foi destruída prejudicando todos que aguardam por transporte público naquele local. Nº 092/2014
VEREADORES ADALBERTO LEMOS E ROBERTO TIMÓTEO: Solicito que o Executivo Municipal
juntamente com a Secretaria competente estude a possibilidade de aumentar o abrigo em frente
ao Posto de Saúde do Bairro Empresa para que as pessoas que procuram atendimento não fiquem
ao relento. Justificativa: O abrigo existente está com o telhado quebrado e também é pequeno,
como há varias especialidade médicas nesta Unidade de Saúde fica difícil o referido abrigo
comportar tantas pessoas. Nº 093/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo
Municipal através da Secretaria responsável proceda no serviço de ensaibramento, bem como um
trabalho de máquina no logradouro conhecido como Beco City, lateral à Rua Picada Gravatá, bem
próximo ao Colégio Theóphilo Sauer, pois o local encontra-se intransitável. Nº 094/2014
VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal através das Secretarias Distritais de
Rio da Ilha e Padilha procedam na limpeza e recuperação dos bueiros ao longo da estrada geral
dessas localidades, pois as últimas chuvas danificaram muito a via pública por causa de bueiros
obstruídos. Nº 095/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal através da
Secretaria competente proceda no recolhimento de material depositado na Rua Luiz Rangel,
esquina com a Rua Mundo Novo, no Bairro Mundo Novo, pois o mesmo proveniente da sobra de
um trabalho de recuperação de calçamento que mais de mês está no local causando obstrução nos
bueiros e consequentemente alagamento quando chove. Nº 096/2014 VEREADOR TELMO VIEIRA:
Através deste Reitero a Indicação Nº 909, de 16 de dezembro de 2013 (em anexo), no que segue:
“Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente estude a viabilidade
com urgência do aumento de tempo da sinaleira localizada na Rua Marechal Floriano, esquina com
a Avenida Sebastião Amoretti, sentido Bairro/Centro. Justificativa: Conforme relato de uma
munícipe, as fotos em anexo tiradas no dia 10/12/2013, às 13h15min, a mesma precisou aguardar
que o semáforo abrisse e fechasse cinco vezes até conseguir cruzar a Avenida. O tempo das outras
duas sinaleiras daquele local é em torno de 40 segundos cada uma, enquanto esta é de no máximo
15 segundos, ou seja, passam aproximadamente cinco carros cada vez. Outro agravante são os
veículos que abastecem no Posto de Combustíveis localizado na esquina, que ao saírem do Posto
entram em fila dupla e quem precisa fazer a conversão à esquerda é impossibilitado por aqueles
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que querem descer a Rua Marechal Floriano.” Nº 097/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito
que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente realize poda de árvores que estão no
passeio público (calçadas), de nossa cidade, pois as mesmas estão atrapalhando a passagem dos
pedestres. Nº 098/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente estude a viabilidade de realizar obra de calçamento em um trecho da
estrada denominada de “Beco do Maninho”, na localidade de Entrepelado, sendo
aproximadamente 100 metros que compreende a subida do morro, onde existem duas curvas que
em dias de chuva impossibilitam o tráfego de veículos. Nº 099/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL:
Solicito que o Executivo Municipal, através de uma equipe do Setor de Iluminação Pública realize
consertos de luminárias na localidade de Açoita Cavalo. Nº 100/2014 VEREADOR MOISÉS RANGEL:
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie o serviço de
patrolamento, ensaibramento e roçada na estrada dos Renck na localidade de Açoita Cavalo, pois a
mesma também é utilizada pelo ônibus escolar. N° 101/2014 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Venho
por meio deste, requerer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Tito Lívio Jaeger Filho, para
que o mesmo interceda junto ao Secretário Municipal de Obras, para que proceda na limpeza do
terreno localizado à Rua 22 de Julho, ao lado do número 791, no Bairro Cruzeiro do Sul, pois os
moradores do endereço acima, não conseguem mais abrir a porta e a janela da sua residência, em
função dos insetos e animais peçonhentos que se apresentam no dia a dia. A moradora do
endereço acima, senhora Eliane da Silva Quadros, já protocolou a solicitação, junto a Secretaria do
Meio Ambiente, tentou por várias formas encontrar o telefone da proprietária do referido terreno,
mas não obteve resultado algum, sendo que a Secretaria do Meio Ambiente enviou uma AR a
mesma, estando no aguardo para tomar as medidas cabíveis, fato este em considerável, atraso
devido a greve dos correios. Por esta situação e, em solidariedade a condição apresentada pela Sra.
Eliane, faço a presente indicação e sugiro que se estabeleça uma taxa de cobrança para a
proprietária do terreno em questão, que tem responsabilidades para com o bem de sua
propriedade, não está cumprindo, por esse fato, causando desconforto e incômodo aos que
residem próximo ao seu terreno. Certa de poder contar com a presteza que Vossa Excelência,
sempre apresenta ao tratar de assuntos que atrapalham a normalidade da vida dos munícipes,
aguardo deliberações. Nº 102/2014 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo
Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie o recolhimento de galhos na Rua
Fritz Anna, defronte ao nº 457, no Bairro Petrópolis. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Email do Deputado Estadual Álvaro Boessio, membro da Comissão de Assuntos Municipais da
Assembleia Legislativa, convidando para Audiência Pública que tratará da questão da energia
elétrica no Estado do Rio Grande do Sul, a realizar-se no próximo dia 18/02, às 09h30min. Ofício da
Brigada Militar do RGS, em resposta ao Requerimento nº 006/2014, dos Vereadores Guido Mario e
Telmo Vieira. Ofício do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome Secretaria
Nacional de Assistência Social, em cumprimento a Lei 9.452/1997 referente à transferência de
recursos ao Fundo Municipal de Assistência Social destinados ao custeio das ações e serviços
socioassistenciais de caráter continuado. Carta – Congresso Nacional, Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização referente aos recursos do orçamento da União empenhados
aos Municípios com data posição SIAFI 31/12/2013. Diversos Telegramas do Ministério da Saúde
referente ao Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452/1997. Após a
leitura da matéria o Vereador Telmo Vieira manifestou-se em Questão de Ordem comunicando que
através das lideranças partidárias ficou definido que o Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch é o
atual Líder de Governo. Na sequência o Presidente ratificou os seguintes Comunicados: Tendo em
vista o feriado de Carnaval, a Sessão Ordinária que ocorreria no dia 03 de março do corrente ano
será realizada no dia 06 de março, numa quinta-feira, às 17h. E, às 20h, deste mesmo dia ocorrerá
uma Sessão Solene de Homenagem ao Dia da Mulher, que está contida na Lei Municipal Nº 5037,
de 15 de maio de 2012, que: Cria o § 2º ao artigo 1º da Lei Municipal nº 3390, de 24 de março de
2005, instituindo a Homenagem “Mulher Destaque do Ano”, e dá outras providências. Nesse
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sentido o Presidente solicitou que cada Vereador indique uma mulher da cidade de Taquara, para
ser homenageada no dia do Evento e que os nomes sejam enviados junto a Secretaria Legislativa,
até a próxima quinta-feira, dia 20/02, para que possam ser confeccionados os Certificados que
deverão ser entregues na Sessão Solene. O Presidente ressaltou que o Legislativo Taquarense não
terá nenhum gasto com relação ao referido evento, lembrando que nesse mesmo dia, às 16h será
realizada uma confraternização de homenagem ao Dia da Mulher às servidoras desta Casa. Dando
segmento aos trabalhos da noite o Presidente deu início a Palavra em Expediente, concedendo o
tempo de 05 (cinco) minutos a cada Vereador, seguindo a ordem descrita no Artigo 91 do
Regimento Interno desta Casa. PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR EDUARDO CARLOS
KOHLRAUSCH: O Vereador saudou o Presidente Arleu, colegas, comunidade presente e demais que
acompanham pela Radio Taquara e internet. Taquara perdeu um grande cidadão, Senhor Ercílio
Cardoso, que faria oitenta e quatro anos neste mês, pelo trabalho missionário na Igreja Adventista,
que o mesmo ainda continuava a fazer. Neste domingo, foi realizado no Bairro Empresa, a segunda
edição do Torneio do Lápis, em parceria com os Desbravadores da Igreja da Colina. É um torneio
realizado um dia antes do inicio do ano letivo, para que sejam doados um kit de material escolar as
crianças carentes. Estes kits são adquiridos através de meio frango e patrocínios. Os pais fizeram
relatos de satisfação, pois muitas vezes iniciam o ano escolar com atraso, por não terem condições
de adquirir o material que é necessário. Agradeço aos colegas Vereadores que votaram no Projeto
Pelé Gol Mil, que cria quadra de esportes e pracinha para crianças no Bairro Empresa. Sabendo da
importância para toda a comunidade taquarense, pois criança no esporte é comunidade tranquila,
encaminho ao Prefeito Titinho e Secretário Inácio votos de congratulações pela elaboração do
projeto, que nos próximos dias deverá ser licitado. A Organização Pan Americana fez um estudo e
comprovou a cada um real investido no esporte, se economiza três reais em saúde e segurança.
Quando um Prefeito é obrigado pela justiça a pagar uma clinica de reabilitação para qualquer
usuário de droga ele gasta seis mil reais por mês e, com este valor, se esporte para cem crianças,
estas, que dificilmente se envolve com drogas. Este projeto é de suma importância para mim, pois
tem um empresário no Bairro Empresa, que já ganhou um terreno da prefeitura e, teria interesse
no outro terreno ao lado, foi contra o projeto. Aqui na Casa, quando vier a liberação da escritura
temos que pensar seriamente nisto. Geralmente alguns destes empresários, somente são parceiros
do Município na hora de ganhar e, depois promovem campanhas como abaixo assinados
denegrindo o projeto. Argumentou que o mesmo serviria para aglomerado de marginais, drogados,
de assaltantes que assaltariam seus funcionários quando saíssem com o pagamento. Em pelo
século vinte um, ano de Copa do Mundo, Olimpíadas, termos que ouvir uma barbaridade desta,
mas na hora deste cidadão ganhar o terreno age totalmente diferente. Temos que apoiar ações
que incentivem nossas crianças e nossos jovens para que não sejam atraídos pelo mundo das
drogas. Obrigado a todos e fiquem na paz de Jesus. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Inicio
saudando Senhor Presidente, demais membros da mesa, colegas Vereadores, e ouvintes que nos
escutam através dos meios de comunicação. Um dos projetos da administração é a recuperação
asfáltica das ruas de nossa cidade. Já havia encaminhado no ano anterior, requeri mento
solicitando ao Prefeito a realização do mesmo em algumas ruas. O Vereador Roberto Timóteo,
através do Gabinete móvel, fez reunião na Rua Mundo Novo e, foi solicitado pelo Prefeito à todas
as bancadas a busca de recursos e emendas dos Deputados para auxilio no calçamento de ruas.
Recebi uma ligação da assessoria do Deputado Renato Molling, este que já havia destinado
duzentos mil para aquisição de equipamentos para os postos de saúde e um carro para o Posto da
Eldorado. Intercedeu no recurso de duzentos e quarenta e cinco mil, na melhoria da patrulha
agrícola, como equipamentos, trator e implementos. Este referido Deputado, atendendo
novamente solicitação do partidos e reivindicações feitas por nós esta disponibilizando mais
duzentos e cinquenta mil reais. Já informei ao Prefeito, que será utilizado para o asfaltamento da
Rua Mundo Novo. Encaminho pedido de reconstrução da parada de ônibus, em frente ao numero
quatrocentos e vinte e seis, no Bairro Empresa, no qual o Vereador Adalberto Lemos havia
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solicitado uma construção de parada, mas é a reconstrução da mesma. Peço ao Prefeito que
disponibilize junto a Secretaria e Postos de Saúde, e que os funcionários possam informar qual a
farmácia que está de plantão durante o mês. Isto irá facilitar o atendimentos aos pacientes,
principalmente no turno da noite, quando não tem o medicamento na farmácia da Prefeitura.
Solicito que seja feita uma vistoria nas faixas amarelas das ruas centrais do município. Existem
faixas amarelas, que, hoje não possuem mais o seu real efeito, como por exemplo, próximo ao
Banco do Brasil onde antes tinha uma farmácia e hoje não existe mais. Agradeço a Secretaria de
Obras e o Secretário Distrital Glomar, pelo trabalho realizado na Estrada de Entrepelado, onde o
responsável pela manutenção da mesma é do Estado, mas foi realizado pela Prefeitura.
Reencaminho uma moção da bancada do PP, junto com a do PMDB, solicitando a Secretaria do
Estado e líder de bancada na Câmara dos Deputados, a liberação de recurso para a construção de
uma UTI Neonatal em nosso município. Na consulta de dois mil e treze a comunidade escolheu
como prioridade a construção de uma UTI Neonatal, pois é de suma importância para a saúde de
nosso município. Entrara em votação no dia de hoje, um projeto feito por mim, que denomina uma
rua de nosso município, como Rua da Liberdade Nelson Mandela. Uma homenagem à um homem
que lutou muito pela segregação racial e que infelizmente nos deixou, cabendo fazermos uma
homenagem. Para encerrar, me associo ao Vereador Lauri Fillmann, desejando votos de pesar aos
familiares de Ilca Fogaça Marques Pinto. VEREADOR LAURI FILLMANN: Boa noite Presidente,
colegas Vereadores, imprensa e a todos que de uma forma outra nos acompanham. Desejo aos
professores, alunos, comunidade enfim, um bom retorno ao ano escolar, pois educação é a base de
tudo. Encaminhei uma solicitação à Secretaria de Obras que verifique a Estrada de Alto Três
Irmãos, roçada, patrolamento, onde a comunidade esta reivindicando melhorias. Como já
mencionado pelo Vereador Guido Mario, fizemos votos de pesar para a família Pinto, de Rio da
Ilha, onde a Senhora dona Ilca, deixou a família aos oitenta e nove anos. Importante lembrar que
esta família veio da serra, são Francisco de Paula, situando-se em Rio da Ilha, e por muitos anos
levou o nome do Município de Taquara em diversas exposições de gado leiteiro, trazendo grandes
premiações. Família esta, que ainda continua com a produtividade do leite. Vereador Telmo
também se associou aos votos de pesares. Ao ler o Jornal NH de hoje, fiquei preocupado com a
charge do Sinovaldo. Sabemos que o país vive ondas de violência e penso que, este cidadão foi
infeliz ao colocar dois mascarado com rojão e bomba, dizendo: ¨ a Copa do Mundo é nossa ¨. Isto
entendo que é estimular a violência. É preocupante para nós todos. A Copa do Mundo está aí.
Queremos acreditar que vá ocorrer tudo bem, mas um meio de comunicação tão importante em
nossa região e estado, como Jornal NH, deixar uma mensagem não construtiva. Pensei em fazer
uma Moção de Repudio, mas vou deixar meu registro de indignação. Penso que é temerário trazer
a Copa para o Brasil, onde no entorno de alguns estádios que necessitam de trinta e cinco a
quarenta milhões para serem acabados. Temos tantas carências na saúde, educação e
especialmente segurança e, quando vemos situações como esta nos preocupa. Mas espero que o
bom senso predomine e que a segurança a nível de Município, Estado e Pais, possa ter o controle
da situação. Boa semana a todos e que tenhamos bons encaminhamentos para o Município.
VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, membros da mesa, colegas
Vereadores, meios de comunicação e todas as pessoas aqui presentes. Venho falar do evento
realizado na Casa, no dia de hoje. A entrega de uma viatura para a comunidade, visto que é um dos
anseios de toda população taquarense, como disse o Major Zanini, gritam por socorro ao Estado. A
educação, saúde, são realmente muito importante. Mas termos educação e saúde sem segurança,
muito pouco nos vale. Ficamos enclausurados dentro de nossas casas sem podermos sair as ruas
durante a noite. Esta viatura entregue hoje à Brigada Militar, vem da Consulta Popular referente ao
ano de dois mil e doze. Ainda faltam duas viaturas referentes ao ano dois mil e dez e mais três
destinadas à Taquara, pelo voto popular. O Estado está em débito com o Município de Taquara em
cinco viaturas. Com isso digo o seguinte, no mês de junho unimos força, Câmara de Vereadores,
Executivo, para que juntos possamos aumentar o numero eleitores na Consulta Popular, buscando
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assim, mais benefícios para o Município. Cada ano que passa, os taquarenses tem demonstrado
que estão buscando o melhor para toda comunidade de Taquara. Nesta noite reservei este espaço
para convocar, conscientizar o povo taquarense se queremos segurança temos que lutar por ela,
não podemos ficar sentados esperando que as coisas aconteçam. Hoje com esta viatura e, com
esforço do Major Zanini e toda sua equipe de policiais, foi dado um passo importante a toda
segurança do povo de Taquara. Senhor Presidente, um projeto que veio a esta Casa, sobre mais
médicos, Taquara foi contemplada com seis médicos cubanos. A população tem demonstrado um
carinho todo especial com estes, pois os mesmos contribuem com um atendimento humanizado. O
Dr. Roger que trabalha em Fialho, Pega Fogo, Paredão, fazenda a visita preventiva, auxiliando
pessoas portadoras de alguma doença e que estão impossibilitadas de vir até o Posto de Saúde.
Um programa que o Município também implantou no Bairro Empresa onde colocaram dois
médicos cubanos juntamente com uma ambulância fixa para dar um atendimento mais ágil aos que
necessitarem. Gostaria de citar uma visita que fiz na Creche Vovó Domênica, e, informar que as
obras estão bem adiantadas, acreditando que em torno de sessenta dias serão entregues as quatro
salas. Existem algumas creches em construção e, foi cobrado a do Bairro Campestre. O Secretario
João informou que houve alguns empecilhos de ordem financeira por parte da empresa que
ganhou a licitação, no governo passado, impossibilitando o andamento das obras. O Secretário
informou ainda que está sendo pago o que faltou e que, esta empresa foi convocada para termine
as obras ou terá que ser aberta nova licitação. Obrigado a todos. VEREADOR MOISES CÂNDIDO
RANGEL: Saúdo Senhor Presidente, demais colegas Vereadores, comunidade, imprensa. Inicio
falando novamente sobre a ponte da Linha São João. A comunidade tem feito reclamações e ao
verificar a mesma permanece sem solução. Fazem em torno de quatro a cinco meses, sabemos das
dificuldades, falei com o Secretario, é uma ponte de oito a dez metros de altura. A comunidade
está impaciente e querem vir até a prefeitura reivindicar esta ponte. Ao falar hoje com o
Secretario, este garantiu que na terça feira a máquina estará realizando o conserto da estrada. A
Máquina realizando os reparos, a visita ao Prefeito será cancelada, mas, somente queremos que as
coisas aconteçam. Faço uma indicação ao Executivo, que faça o conserto da Estrada de Açoita
Cavalo, onde tem uma parte intransitável, mato tomando conta, onde passa o transporte escolar,
entre a Escola Açoita Cavalo e Estrada de Morro Alto, chamada dos Estrada dos Renck. Peço ainda
que a equipe de iluminação faça reparos nesta estrada acima citada. Encaminho pedido ao
Executivo que efetue podas nas arvores do centro, onde estão atrapalhando o transito. Este ano a
ONU decretou como sendo o Ano da Agricultura Familiar. Em conversa com a Comissão de Terra e
Agricultura, salientei a organização na Câmara de Vereadores, a Semana da Agricultura Familiar,
onde iremos elencar diversos assuntos e setores da nossa agricultura, pecuária. Com isso podemos
discutir estes assuntos e formar uma carta de intenções, em discussão com cada setor, o que é
importante para o desenvolvimento de Taquara. No encerramento da mesma, podermos fazer um
debate com autoridades para então termos um rumo na nossa agricultura de nosso Município de
Taquara. Faço um Requerimento Verbal á secretaria de Trânsito, solicitando uma placa de PARE em
frente a Escola Dionísio Pires, na Travessa Catarina, que vem da RS dois, três nove e encontra com
a Estrada de Rio da Ilha, como se fosse a preferência. Por hoje era isto e muito obrigado.
VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Saúdo Presidente, colegas Vereadores. Fiz um documento no
dia de hoje, solicitando a Administração que informe o prazo para realização de conserto de um
buraco na sarjeta localizada na Rua Bento Gonçalves, entre as Ruas Marechal Floriano e Pinheiro
Machado. Esta solicitação já foi feita a um ano e o problema ainda permanece, bem como, o
conserto na Estrada da Cachoeira, colocaram duas caçambas de saibro que, não resolverá o
problema. Iniciará em torno de quinze dias, a colheita do arroz e se chover ficara danificada, pelo
fluxo de caminhões. No Loteamento Tito e Eldorado, também solicito o reparo na Rua João Manoel
Correia entre outras do bairro. Ouvindo o Vereador Balbino fazer referencia sobre as viaturas da
Brigada Militar, que são votadas pela população, voto este, realizado em dois mil e dez, onze e
doze. O que este Governo está fazendo? Tem que ter o dinheiro, pois a Consulta Popular foi uma
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invenção deles. Que ao votar, pelo menos o seguinte ano venha o dinheiro. Fazem quatro anos
que a população votou escolhendo uma prioridade, que o Governo do Estado cumpra e coloque o
dinheiro, ou as viaturas a disposição da comunidade que fez a escolha. Da mesma forma, o
dinheiro que está destinado para a construção da Maternidade Infantil no Hospital. Querem trocar,
mas, a verba carimbada, digo, destinada para um fim, é somente para aquele fim. O dinheiro está a
disposição, portanto, façam a obra a qual este recurso foi destinado, foi votado pela população
para esta determinação. Este Município já perdeu muitas verbas no passado por não executar as
obras. Foi perdido sete milhões e oitocentos mil reais porque o projeto que foi feito para a
canalização do Loteamento Tito e Eldorado não estava correto. Hoje continua aquela situação,
onde o Município já gastou em máquinas e saibro, duas vezes mais do que o valor da verba
destinada à época. Este recurso foi perdido na administração anterior e não na atual, que a
administração fique atenta, para que fatos como este não aconteçam mais. VEREADOR REGIS
BENTO DE SOUZA: Saudou o Presidente, colegas Vereadores, imprensa e comunidade que escuta
através da Radio Taquara. Solicito o reparo na Rua João Manoel Correia, antiga estrada velha para
Igrejinha, onde necessita de ensaibramento e reposição de luminárias mais modernas para que
possa ficar melhor iluminada a via publica, proporcionando uma melhor segurança as pessoas que
por ali circulam. Referente as vagas nas creches, solicito uma atenção especial aos pais, pois
algumas crianças não foram contempladas com as vagas por diversos motivos. No Parque do
Trabalhador, menciono uma melhor fiscalização da Brigada Militar ou dos Agentes de Transito na
rua onde foi alterado para sentido único a via. Com frequência os veículos fazem sentido contrario,
podendo ser provocado um grave acidente. Saliento também tenho recebido reclamações
referente ao transito em horários de pico na zona central de nossa cidade, onde os caminhões de
coleta e entrega, abastecimento das lojas prejudicam o fluxo. Temos que estipular um horário para
embarque e desembarque evitando assim grandes transtornos no transito. No dia de hoje tivemos
aqui a entrega de uma camionete Douster para a Brigada Militar. De seis foi entregue uma,
portanto faltam ainda cinco. Não vou aqui agradecer e sim dizer estão fazendo o que deve ser
feito. Agradecemos aquilo que vem a mais e não o que é nosso, de direito, pois temos que exigir,
cobrar e ficar fiscalizando e cobrando. Que a Brigada Militar faça um bom uso da mesma
proporcionando melhor segurança a comunidade. Estivemos nesta semana em reunião no
Hospital, para tratarmos diversas demandas, reclamações. Verificamos também que já está sendo
licitada uma emenda parlamentar do Deputado Alceu Moreira, acusada por mim e Vereador
Nelson Martins, no valor de cento e cinquenta mil reais. Nos próximos dias certamente o Hospital
irá receber para assim equipar melhor esta casa de saúde proporcionando um melhor atendimento
a comunidade. Enalteço também a participação do Presidente do PMDB de Taquara, senhor Carlos
Roberto Martins e meu colega Vereador Nelson José Martins, onde hoje estivemos em Porto
Alegre para tratarmos de algumas emendas parlamentares com relação a infra estrutura,
pavimentação para o nosso Município, juntamente com as Deputados Alceu Moreira, Eliseu Padilha
e Mendes Ribeiro Filho. Estes projetos irão beneficiar os Bairros, Santa Rosa, Santa Teresinha,
Santa Maria, Loteamento Tito e Eldorado, onde certamente auxiliarão o Prefeito para realizar suas
demandas, na gestão deste ano. Temos o projeto de contratação de mais professores e servidores
nas escolas municipais para ser votado na data de hoje e, o qual seremos favoráveis. Que estes
possam desempenhar um bom trabalho no decorrer do ano letivo junto a toda comunidade
escolar. Registro a insatisfação da comunidade com relação a retirada de uma parada de ônibus na
Rua Tristão Monteiro, quase em frente a Empresa Citral, onde as pessoas ficam expostas ao sol e
chuva. Pedirei informação para onde este abrigo foi deslocado e por que a mesma foi retirada
daquele local. Solicito que a Corsan e Caixa Econômica Federal, com relação ao Condomínio Novo
Mundo da Santa Rosa, que foram prometidos os Hidrômetros para cada residência. Estes dois
órgãos estão arrumando empecilhos, um passa para a outro, virando um jogo de empurra,
deixando de solucionar o problema. Peço que agilizem o mais rápido possível os hidrômetros para
aquela comunidade. Solicito também o asfaltamento e sinalização com redutor de velocidade na
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Rua Sete de Setembro. Um forte abraço a todos. VEREADOR ROBERTO TIMOTEO RODRIGUES DOS
SANTOS: Boa noite a todos, Presidente, colegas Vereadores, imprensa e comunidade. Hoje foi
entregue uma viatura da Consulta popular à Brigada Militar de Taquara. Quero ressaltar o trabalho
que o COMUDE tem feito ao longo dos anos, muito bem relatado pelo Professor Delmar Backes na
entrega desta viatura. É bom que se diga que a comunidade sempre esteve presente nos avanços
que tivemos em nosso Município. Ressaltado também pelo Presidente do COREDE, Delmar Backes,
a aquisição da UTI do Município de Taquara, onde, precisou juntar forças com outros Municípios
para que a mesma se tornasse realidade. Talvez hoje, o Hospital esteja funcionando, por ter a UTI
ao lado dele, caso contrario poderíamos estar sem esta casa de saúde. Ressalto o empenho do
COREDE, COMUDE para que isto acontecesse. Temos diversos recursos, como o que esta por vir
para Taquara, a construção dos vinte e um leitos, no valor de seiscentos e noventa e nove mil e
setecentos reais. Foi um empenho da Câmara de Vereadores, comunidade, lideranças e é
importante que se ressalte. Assim Marilene, quero agradecer o empenho que tens feito no
COMUDE, não somente hoje como presidenta, mas em todos os momentos da Consulta Popular,
sendo uma das primeiras pessoas a levantar a bandeira. Fui procurado por diversos Vereadores e
pessoas da comunidade, com relação ao projeto de lei que regulariza as filas nos supermercados.
Digo que, diante da situação foram abertas diversas outras possibilidades. Visualizávamos o
problema da comunidade, que reclama as grandes filas, onde os mercados de rede acabam
fazendo um funil, colocando alguns produtos em promoção, para que estas gastem e, como
retorno, reduzem os gastos, com um baixo numero de funcionários para atendimento. Os caixas
fechados, as pessoas na fila em torno de trinta a quarenta minutos, não é mais admissível, temos
que mudar esta situação. Com este relato, os Vereadores citaram outros problemas existentes
como, mercadorias com um preço na prateleira, outro ao passar no caixa, mercadorias vencidas,
estragadas, mal atendimento, são muitos os problemas que vem sendo apresentado pelos
supermercados. Tomamos a decisão de marcarmos uma Audiência Publica, para que abrirmos esta
discussão e dando oportunidade para que os supermercados também coloque sua posição, onde a
comunidade possa se manifestar. Esta audiência Publica ficou pré agendada para o dia dezoito de
março as dezenove horas. É importante a presença da comunidade. Estive presente na quarta feira,
com o Gabinete Móvel na Rua Mundo Novo, e, ocorreu uma chuva, onde pude presenciar a água
que se acumulou, ficando em torno de sessenta centímetros de água na via. Percebi a indignação
da comunidade com a falta de investimento publico. O Prefeito já havia conversado com a nossa
bancada, para que providenciássemos junto aos Deputados, recurso para o asfalto. Como falou o
Vereador Guido Mario, fomos agraciados com uma emenda do Deputado Renato Molling no valor
de duzentos mil. O Prefeito já comovido com os ocorridos havia informado que os primeiros
recursos de emenda que viessem, seria colocado o asfalto nesta rua. Imediatamente o Vereador
Guido Mario informou o mesmo e este teria dito que este recurso será destinado a referida Rua
citada anteriormente, para sanar os problemas que lá vem ocorrendo. Agradeço ao nosso partido
que se empenhou, ao Prefeito pelo entendimento e a comunidade que tanto merece este
investimento. Agradeço a todos e que Deus nos conduza ao futuro com respeito e dignidade.
VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Fez uso da palavra dizendo: Para colaborar, a respeito
da Audiência Publica, iremos providenciar, por ser muito importante para a comunidade
taquarense. O que os supermercados tem feito em Taquara, é uma vergonha. Nós taquarenses,
temos que lutar pelo direito do consumidor. Vamos informando as pessoas para que compareçam
nesta audiência. As mesmas estão apavoradas. Não colocam preços nos produtos, fazendo com
que o cliente fique procurando e muitas vezes deixando de efetuar a compra pela falta do valor no
mesmo. Um preço na gôndola, outro no caixa, isto é a mesma coisa que roubar dos consumidores.
A bastante tempo venho brigando dentro do mercado com referencia a esta situação. O cliente
muitas vezes sente-se envergonhado de falar sobre o problema. Muito importante sua iniciativa de
abordarmos o assunto mercado em uma Audiência Publica, vamos a partir de hoje fazermos
publicidade. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Boa noite Presidente, membros da mesa,
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colegas Vereadores e demais pessoas. É inevitável deixar de falar sobre o ocorrido na sexta feira
em nossa cidade. Segundo relato de algumas pessoas pelo face e imprensa, uma senhora transitou
de Alto Tucanos à Rua Picada Gravatá, com um cão amarrado no para choques. Quando
finalmente foi parada, o cão estava morto. Uma das versões é que o cão era dela. Como possui
outro cão e os mesmos estavam brigando, ela amarrou separados. Um amarrou no carro e o
alimentou, saindo com o carro arrastando o animal, esquecendo que este permanecia amarrado.
Outra versão é que várias pessoas tentaram a parar por varias vezes mas esta senhora segui
adiante. Este fato provocou uma comoção geral na sociedade taquarense. Alguns em defesa do
animal, outros em defesa da senhora. Fui muito questionada pelo caso e cobrada por uma atitude
mais incisiva. Como defensora dos animais desde criança e voluntaria da causa animal a anos, é
normal e previsível as pessoas me questionarem e agora, também estou coo Vereadora. No
entanto não sou policial, psiquiatra, especialista, juíza, promotora e nem jurada. Não sou
testemunha do fato, não estava no local, não presenciei o ocorrido. O que sei foram através de
informações via internet. Fico profundamente triste em lembrar profundamente o sofrimento
deste animal ao ser arrastado rua afora ate a morte. Sabe-se quanto tempo este animal
permaneceu deste forma , isto é um fato. Porém o que esta acontecendo no face, a divulgação da
foto desta senhora que foi responsável pelo ato, juntamente com ofensas muito duras são
preocupantes, me deixando apavorada. Penso que nada justifica a violência. Sou totalmente contra
a lei olho por dente e fazer justiça com as próprias mãos. A liberdade de expressão não justifica sair
por ai ofendendo e sugerindo agressões contra quem quer que seja, humano ou animal. Repito,
sou contra qualquer tipo de violência. Luto e sempre lutarei pelo respeito à vida. Se houve
realmente um crime, que julgará é o poder judiciário. Continuo chocada com o fato, mas
independente das razões ele precisa ser julgado pela justiça. Cada pessoa deve ser responsável por
seus atos e por eles responder. Se a pessoa não tem mais condições de cuidar de si mesma, alguém
precisa se responsabilizar pelos cuidados da mesma. O fato foi grave e precisa ser apurado. Para
isto existe um sistema legal onde é determinado se alguém é culpado e determinar a pena a ser
aplicada. Não posso fazer julgamento, sem conhecer todos os fatos e dar chance a defesa. Não
podemos deixar a violência em geral se banalizar, providencias legais deverão serem tomadas. O
quer é a justiça afinal, colocar a pessoa em praça publica e apedrejar ou queima-la na fogueira?
Será que vamos retroceder na historia ou vamos conseguir evoluir? Que violência é esta que esta
tomando conta de nossos pensamentos e ações. Amo os animais, trabalho, luto e sofro por eles,
porem não posso aceitar em momento algum que esta senhora, que cometeu este infeliz ato, seja
condenada sem ter direito a defesa. Penso que, se a mesma tem problema de saúde, em primeiro
lugar não deveria estar dirigindo. Mas a resolução desta situação, compete a seus familiares e a
justiça. Violência não trata e nem cura a mesma e, meu exemplo de respeito à vida é a melhor
resposta para este ocorrido. Desejo todos os envolvidos na rede de educação de nosso Município,
que iniciaram as aulas no dia de hoje, muita paz, saberia, luz e discernimento, pois através da
educação é iremos conseguir mudar o mundo que vivemos. Obrigada e uma excelente semana a
todos. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Cumprimento o Presidente desta
Casa e a todos que no momento nos escutam pelos meios de comunicação. Inicio dizendo que,
como gestora de escola publica por quinze anos, muito fui atrás de votos na Consulta popular para
trazer verbas para nosso Município. Minha luta era pela educação, mas lembro que ao bater na
porta das pessoas, as mesmas diziam, eu não gosto deste Prefeito, de política, por isso, não irei
votar. Isto realmente acontece, porque as pessoas não são informadas do resultado da Consulta
Popular. Então, dizer aqui neste momento, que hoje a tarde, esta Casa, juntamente com o
Presidente e Professor Delmar, entregaram uma camionete Renault Douster à Brigada Militar,
como resultado da Consulta Popular de dois mil e doze é importante. É de suma importância
divulgar, as pessoas que estão nos escutando irão entender que assim como veio esta camionete,
também já tivemos a reforma do Piazito, a UTI do Hospital e teremos ainda ampliação de leitos
deste mesmo, compra de equipamentos, tudo oriundo do resultado da Consulta Popular. Peço que
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quando sair no ano de dois mil e catorze, as pessoas votem muito na Consulta Popular. Soube hoje
pelo agente do Governo, que Igrejinha levou uma verba muito maior, pois se mobilizou com muita
gente trabalhando. Façamos nós taquarenses a mesma coisa, votando, para que possamos no
futuro, trazermos uma verba muito maior para a nossa cidade. Recebi reclamações de alguns
moradores de Taquara, com relação a chamada do cento e noventa da Brigada Militar e que, não
foram atendidos, sob a alegação de não terem viatura.. Este carro vem para melhorar esta
situação, atendendo melhor nossa população que está clamando por segurança. Tivemos em
nosso Município, a abertura oficial da Educação do Ensino Fundamental. O Secretario de Educação,
Professor Edmar, recebeu os professores com uma confraternização. É muito importante receber
estes educadores, propiciando um momento de conversa, entrosamento uma integração entre os
mesmos com apresentação de um teatro. Se nós recebermos bem os nossos docentes, com certeza
trabalharão mais felizes e, o maior beneficiado será o aluno. Parabéns ao Professor Edmar, pelo
bom aconchego e acolhimento de nossos professores. Com o retorno às aulas, faço um
Requerimento Verbal ao Secretario de Segurança e Transito, para que reforce as faixas de
segurança em frente as escolas. Os moradores da Rua Osvaldo Aranha do Bairro Empresa,
reivindicam a instalação de redutores de velocidade, pois tem ocorrido acidentes de grandes danos
com vitimas, onde a SAMU demorou vinte e nove minutos para chegar. Que o Poder Publico tenha
uma atenção especial, por ser uma via rápida, pois as casas, os pátios onde ficam idosos e crianças,
ficam expostos a via, sendo que existe legislação que os protege e ampara. Com isso, faremos com
que novos acidentes não venham ocorrer. Agradeço e desejo a todos uma excelente semana.
VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Fez uso da palavra dizendo; Vereadora Sirlei, passei
por Parobé e Igrejinha no decorrer da semana e, percebi que lá existem muitos quebra-molas.
Pergunto, porque somente Taquara não tem? Sou a favor de colocarem por toda a cidade,
principalmente nas escolas, pois a velocidade está muito elevada, sem controle, podendo até
mesmo ocorrerem mortes. Deixo a pergunta, porque somente Taquara não pode colocar os
mesmos e nos outros municípios as ruas estão repletas de quebra molas? VEREADOR TELMO
VIEIRA: Boa noite Presidente, membros da mesa, colegas Vereadores e Vereadoras e todos que
nos prestigiam pela Rádio Taquara e demais meios de comunicação. Solicito que o Executivo
Municipal, através da Secretaria competente, proceda no recolhimento de um material de sobra de
calçamento, depositado na Rua Luiz Rangel, esquina com a Rua Mundo Novo, próximo a um bueiro,
causando alagamentos quando temos grandes chuvas. Mas hoje ouvindo os pronunciamentos dos
Vereadores Roberto Timóteo e Guido Mario, digo que estamos juntos para sanar o problema desta
rua. Solicito também, o ensaibramento e trabalho de maquinas, no logradouro conhecido como
Beco City, rua lateral à Picada Gravatá próximo ao colégio, pois encontra-se em péssimas
condições. Reitero uma indicação de numero novecentos e nove, feita em dezesseis de dezembro
de dois mil e treze, referente a segurança no transito. O Secretário Paulo Moller está empenhado
em melhorar através de um estudo viário. Mas temos algumas necessidades como, que esta
secretaria estude a viabilidade do aumento de tempo da sinaleira situada na Rua Marechal
Floriano, esquina com Sebastião Amoretti, sentido bairro centro. Conforme relato e fotos que uma
moradora nos mostrou, é difícil a situação de quem está na Marechal Floriano e quer fazer a
conversão para a Sebastião Amoretti, pois o posto de gasolina é utilizado como escape dos carros,
gerando um grande transtorno no fluxo do mesmo, com filas que vão por três quadras acima.
Solicito aos Secretários Distritais que efetuem a limpeza dos bueiros, pois com as fortes chuvas,
estes tem se mostrado ineficientes, provocando alagamento nas vias. Fiz uma indicação,
solicitando a colocação de quebra molas e faixas de segurança na Rua Picada Gravatá, pois com o
retorno das aulas, é bastante intenso o fluxo de pedestre nesta via, principalmente na frente da
Escola Theóphilo Sauer. Esta rua, depois que recebeu o asfalto ficou uma pista de corrida. Sei da
nota que existe no Jornal Panorama, onde Secretario informa ser responsabilidade da Metroplan
esta sinalização. Mas, este mesmo Secretário informou que, caso a Metroplan não faça no decorrer
desta semana, na próxima a Prefeitura fará a colocação destes sinalizadores, para que assim
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possamos evitar acidentes. Também fui informado pelo Secretario Distrital, senhor Glomar, sobre
a situação da ponte de Linha Gonzaga, Linha São João. A obra havia sido designada para ocorrer
nesta semana, mas como trabalham com previsão e, devido as chuvas, seria desperdiçar material.
Portanto, esta obra ficou para ser realizada na próxima semana. Uma boa semana e que todos
fiquem com Deus. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Saúdo Senhor Presidente, colegas
Vereadores e Vereadoras, pessoas aqui presentes e todos que nos assistem através da Radio
Taquara. Parabenizo o Professor Edmar, pela bela recepção aos professores nesta abertura do ano
letivo. Que Deus ilumine, para que possam cuidar bem e dar ensinamentos aos nossos filhos.
Cheguei com atraso, pois estava juntamente com o secretario Lamperti, em reunião com um
empresário, para que possamos trazer uma nova empresa para Taquara. Fiquei feliz em ver vários
colegas terem ido até a Rua Mundo Novo, com o Gabinete Móvel, ouvindo a população, vendo
assim a situação daqueles moradores. Já havia colocado na semana passada, aqui nesta Casa, a
situação em que a comunidade se encontra, das Ruas Germano Paiva, Mundo Novo, Flores da
Cunha. Fico satisfeito em ver que já esta vindo recurso para as melhorias da mesma. Espero que
não fique para a próxima eleição, não ficando somente em promessa, pois temos emendas que
vieram e quanto tempo foram iniciadas e não concluídas. Temos a rua da Faccat, que permanece
trancada, peço que inicie logo a conclusão da mesma. Fiz um Requerimento solicitando ao
Secretario de Saúde e Prefeito, que estudem a possibilidade de alteração salarial dos Agentes
Comunitários de Saúde. O valor repassado pelo Programa do Governo Federal e Estadual é de
novecentos e cinquenta reais para cada agente. Sabemos que é para a manutenção destes agentes,
mas hoje ganham setecentos reais, estando com dificuldades de permanecerem, então que
alterem para oitocentos reais. Solicito copia do contrato da empresa que presta serviço de
conserto do calçamento irregular em nossa cidade. Também solicito copia do contrato em vigência
do Município com a Corsan, para que possamos verificar o que esta ocorrendo com o calçamento e
asfaltamento. As obras realizadas pela Corsan, estão deixando as ruas danificadas, não sendo
cumprida. O gerente desta entidade esteve aqui nesta Casa e nada foi feito. Senhor Presidente,
caso não sejam encaminhados estes contratos, peço que acione na justiça dentro do prazo limite
para que possamos ter em mãos para averiguação. Com isto podemos verificar o porque da
abertura dos buracos e o não fechamento dos mesmos. A lei deve ser cumprida. Havendo uma
irregularidade, podemos solicitar uma CPI e questionar o porque do não cumprimento pela Corsan.
Com isso poderemos verificar o teor do referido contrato, para que possamos cobrar com mais
rigor, pois são muitas ruas com buracos feitos por este órgão. Se temos falta de fiscalização, é o
que já havia referido na semana anterior, se o Secretario de Obras não tem condições, está na hora
de trocar, pois já se passaram mais de um ano. É de suma importância que ele respeite cada
Vereador, os funcionários, pois este não respeita os mesmos. O Prefeito tem que dar uma posição
sobre a situação deste Secretario. Solicito que informe a este Vereador quando será inaugurada a
Escola de Educação Infantil na Santa Rosa e Bairro Campestre. Fiz um Requerimento solicitando ao
Executivo que mande o Projeto à esta Casa, para alterar a Lei de numero três mil, oitocentos e dez,
da forma como é feito o processo para abertura de ateliers, beneficiando assim os que possui
numero pequeno de funcionários. Boa semana a todos e cedo o restante do tempo ao Vereador
Balbino. VEREADOR BALBINO: Fez uso da palavra dizendo: Vereador Valdecir, referente a Corsan já
em conversa com o Executivo, teremos que fazer uma forma de como fornecer uma licença para a
abertura de valetas, para ligação de água. Tem que haver uma mudança, pois hoje da forma como
está, fica um jogo de empurra entre Corsan e Prefeitura. Penso que, o proprietário também terá
que ficar com alguma responsabilidade neste conserto. Aqueles asfaltos que foram feitos, muito
em breve será feito casas por algum cidadão, abrirão aqueles asfaltos e, nunca mais ficara igual ao
que estava. Prevendo-se isto, deverá ser criada uma lei em que, nos terrenos baldios, a ligação de
água seja realizada anterior a colocação de asfalto ou calçamento. Obrigado Vereador pela parte.
VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Saúdo Presidente, demais membros da mesa, colegas
Vereadores, pessoas aqui presentes, imprensa e ouvintes da Radio Taquara. Encaminho
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Requerimento, solicitando a mesa diretora, uma reunião com o Prefeito Municipal, juntamente
com os demais colegas, nesta Casa, para tratarmos sobre o Quartel do Corpo de Bombeiros.
Discutirmos juntos a forma de como será feito, se a Câmara irá ajudar, aquisição de terreno em
uma zona mais central. A cada incêndio que ocorre Vereadores se manifestam, comunidade se
revolta, pela distancia que estes hoje se encontram. Temos que nos mobilizar antes que outro
sinistro ocorra, pois não pode é passar um ano, dois, quatro e nada ser feito. Visitei a comunidade
de Entrepelado, e, solicitei junto ao Secretario Glomar, serviço de patrolamento na estrada desta
localidade sendo atendido com rapidez. Deixo aqui meu agradecimento. Mesmo com dificuldades
encontradas, será feito melhorias na Estrada José do Melado. Na localidade de Padilha Velha e
Passo da Ilha, fui cobrado por moradores sobre a Unidade Móvel, pois a mesma vai até o interior,
sem médico e com falta de medicamentos. Farei averiguação dos atos e darei um retorno a esta
comunidade. Fiz uma indicação, solicitando a Secretaria de Obras que conclua o calçamento da Rua
Venâncio Aires, no Bairro Nossa Senhora de Fátima, e faça o alargamento da Rua em frente ao
Mariscão, pois esta por ser estreita, não tem como dois veículos passarem um pelo outro. Solicito
patrolamento, ensaibramento e alargamento da Rua Dórico Silveira Paiva. Peço a equipe de
iluminação o concerto de uma lâmpada, na Rua Honório Lemos, no Bairro Tucanos. Solicito a RGE
que proceda a troca de um poste neste mesmo local. Quero relatar também, um ocorrido na
localidade de Três Irmãos, neste final de semana, o Abigeato. Os delinquentes roubaram uma vaca,
do Senhor Lucio Kerschner, carnearam na beira da estrada levando somente uma parte,
permanecendo o restante da mesma na via. Fizemos cobranças, para que a Patrulha faça uma
fiscalização efetiva, óbvio que o ladrão cuida a presença da mesma, mas se tivermos com maior
incisão a presença destes soldados, irá intimidar para que mais casos não ocorram. Obrigado e até
a próxima semana. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Fez uso da palavra: Vereador
Adalberto, este problema do abigeato estar crescendo, é importante a patrulha estar presente,
mas o que não vejo é o inquérito policial para apurar. Tem que haver o flagrante, maior
investigação policial e se verificar o porque de estar acontecendo, esta investigação é que não está
a contento. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Saúdo Presidente, colegas Vereadores,
comunidade presente, imprensa. Lembrando que a um ano atrás estávamos em campanha. Neste
momento, somos cobrados para eu façamos melhorias nos Bairros, auxiliando o Executivo para que
isto aconteça. Temos o sonho de sermos eleito, e, que o Executivo também seja do partido o qual
fizemos parte, para que façamos um trabalho mais coeso. A vontade da comunidade nem sempre é
a nossa. O Prefeito eleito, ao chegar nos bairros, vendo minha placa dizia, votem no Vereador Beto
Lemos, elejam ele, mas me deem um voto de confiança porque juntos nos trabalharemos, pois
somos amigos. Quando assumimos, permanecia a esperança de trabalharmos em conjunto, pois
tanto o Executivo, como o Legislativo, trabalham pela comunidade, teoricamente deveria funcionar
desta forma. Mas não é o que tem acontecido. Pois ao longo destes catorze meses, uma ou duas
vezes em que o Prefeito nos recebeu disse, as portas do Gabinete estariam aberta. Não sei para
que lado da Casa, para que não nos visse. No ano anterior, sendo inicio de Governo, deixei de fazer
muitas criticas, dando chances para que as coisas se ajeitassem. Mas, estou vendo que as coisas
não estão acontecendo como a comunidade quer. Pedidos que fazemos, como solicitação de obras,
informação, não tem chegado. Acho um desrespeito para com os Vereadores, com a Casa, porque
pelo menos uma informação deveria chegar. Como um dia disse, não fui Vereador que entrou
pelos fundos desta Casa e sim pelo voto da minha comunidade que acreditou no meu trabalho.
Digo isto Senhor Presidente, porque vimos que pouco acontece em nosso Município. Hoje iniciouse o Ano Letivo, o qual aproveito, para parabenizar os professores e o Secretario pelo belo
trabalho de acolhida para com os mesmos. Na Educação, as creches que ficaram prontas, mas
sempre tem algo para não acabar. Está sendo feito ampliações, para que um maior numero de
vagas pudesse ser oferecida as nossas crianças, não está acontecendo. Outro dia fomos para o
inicio das obras da UPA, e que até o momento ainda não se iniciaram. Temos pedidos simples e, na
sessão anterior vi os quinze Vereadores falando sobre a questão do buraco e que temos uma
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Secretaria inoperante, sem que o Prefeito Tito perceba o não funcionamento da mesma. O que
está acontecendo? Prefeito tem que dizer para que veio, pois já se foram catorze meses. A
comunidade achou que o Prefeito Delcio e o PDT não estavam fazendo a contento, resolvendo a
trocar. Mas com esta troca, colocando meu nome a disposição, tenho que fazer melhor e não dar
desculpas, como vem sendo o Governo Tito. São desculpas de maquinas quebradas, tenho certeza
que este sabia, pois o Vereador Nelson cansou de dizer o mesmo saberia das dificuldades a serem
enfrentadas, mas que teriam que serem superadas. Para superar, tem que ser através de
administração, é saber governar, saber administrar, mas não é o que esta acontecendo. Secretaria
de Saúde faltando medicamentos, Secretaria de Obras não funciona. Existe funcionamento de
algumas, como Secretaria de Educação, Desenvolvimento porque temos pessoas com vontade.
Teria outras coisas para falar, mas deixarei para um próximo momento. Já foi dada a chance que
deveria, pois este tempo de Governo já foi suficiente, se não fez é porque não tem competência.
Obrigada Presidente e até próxima. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Senhor Presidente
em exercício, demais Vereadores, inicialmente deixo um grande abraço a todos os professores que
estão iniciando seu novo ano letivo. Estive no Clube Comercial onde mais de quinhentas
professoras lá estavam se preparando para o ano letivo. Peço a todas professoras do Município,
Estado e Redes Particulares, que possam passar muito carinho para seus alunos. Que ensinem seus
alunos a respeitarem as pessoas e amando uns aos outros. Fiz um Requerimento como Vereador,
solicitando que realizem a limpeza de um terreno em uma certa localidade. É uma vergonha em
nosso Município o que acontece com os terrenos baldios que não limpam. As pessoas adquirem
para valoração dos mesmos, mas não efetuam a limpeza. Os moradores próximos, convivem com
cobras, lagartos e outros bichos peçonhentos. Solicito ao executivo que obriguem com estas
pessoas limpem seus terrenos. Existe uma Lei Municipal que determina a obrigação de manterem
estes espaços limpos. Não ocorrendo, a Prefeitura tem que limpar e cobrar do proprietário através
da divida ativa. Estamos chegando perto da Declaração de Imposto de Renda. È vergonhoso o que
está acontecendo neste Pais a nível de Imposto de Renda. Estamos sendo roubados pela Área
Federal, roubados pelo Imposto Renda. Tenho aqui a prova do que estou falando. A OAB do rio
Grande do Sul, do Brasil, está entrando, questionando a correção da tabela. Os cidadãos que
ganham um mil e setecentos reais, terão que pagar imposto de renda. Mas que renda é esta que
tem que pagar este imposto. A defasagem da tabela é de sessenta por cento. Há quinze anos, o
cidadão que ganhava até seis salários mínimos não pagava este imposto. Hoje, o cidadão que
recebe dois salários mínimos, esta pagando o referido imposto. Isto é roubar, se coloca na cadeia
ladrão de galinha, porque cheirou cola ou cocaína. Não estou discutindo o mérito, mas porque não
colocar na cadeia quem esta fazendo isto, estão roubando da população. Está sendo sacado no
bolso do cidadão este imposto. É uma matéria que me empolgo muito, pois sou conhecedor de
como isto funciona e me irrita, vendo como advogado, na área criminal, pessoas presas, como a
pouco vi um senhor que suicidou-se por ter sido preso por um problema que talvez poderia nem
estar mais na cadeia. Esta tabela do Imposto de Renda, defasada em sessenta por cento, estamos
todos, vocês vereadores, lesados todos os meses. Pelo Governo Federal. Ninguém diz nada, onde
esta a grande imprensa que não noticia isto como calamidade publica. Em abril teremos que fazer a
declaração do Imposto Renda, vocês verão quanto serão roubados. Fala em confisco, isto é, tirar
do bolso do cidadão. A OAB esta questionando a nível nacional esta defasagem, correção da tabela
que é uma vergonha, que a população comece a lutar por seus direitos, pois futuramente quem
estiver ganhando um salário mínimo terá que pagar Imposto Renda. Que todos tenham uma boa
semana e fiquem com Deus. Após a Palavra em Expediente manifestaram-se em Questão de
Ordem os Vereadores: Guido Mario, Nelson, Adalberto Soares, Eduardo e Balbino. Em seguida o
Presidente deu início a Ordem do Dia, solicitando que a Diretora Legislativa procedesse na leitura
dos Projetos em pauta, acompanhados dos Pareceres das Comissões desta Casa, para posterior
discussão e votação em Plenário. ORDEM DO DIA: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 001/2014 de
autoria da MESA DIRETORA: Declara Ponto Facultativo no dia 03 de março, e na manhã do dia 05
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de março de 2014, com posterior compensação de horário, para os servidores da Câmara
Municipal de Vereadores de Taquara-RS. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer
favorável a presente Resolução na sua forma original e a mesma foi APROVADA por unanimidade
dos Vereadores. Os Pls 008 e 009/2014 foram votados em bloco por se tratarem de matéria
semelhante. PROJETO DE LEI Nº 008/2014 de autoria do VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE
OLIVEIRA, com apoio do vereador Moisés Cândido Rangel: Institui a homenagem especial
denominada de POLICIAL RODOVIÁRIO – DESTAQUE DO ANO, no município de Taquara-RS, e dá
outras providências. PROJETO DE LEI Nº 009/2014 de autoria do VEREADOR LUIZ CARLOS
BALBINO DE OLIVEIRA, com apoio do vereador Moisés Cândido Rangel: Institui a homenagem
especial denominada de AGENTE PENITENCIÁRIO – DESTAQUE DO ANO, no município de TaquaraRS, e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável aos
referidos Projetos e os mesmos foram APROVADOS na forma original por unanimidade.
Manifestou-se o Vereador Balbino. PROJETO DE LEI Nº 011/2014 de autoria do VEREADOR GUIDO
MARIO PRASS FILHO: Denomina de JOZSEF CSEKE, uma Rua do Município de Taquara/RS. O
Vereador Guido Mario apresentou Emenda à ementa e ao artigo 1º do Projeto em questão e a
Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável acatando a Emenda. Posta em
discussão seguida de votação a Emenda foi APROVADA por unanimidade e em seguida o Projeto
acompanhado da Emenda também foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os
Vereadores: Guido e Arleu. PROJETO DE LEI Nº 023/2014 (Executivo Nº 018) Denomina de Maria
Eunice Müller Kautzmann, o Arquivo Histórico Municipal do Município de Taquara/RS. O Executivo
Municipal encaminhou Mensagem Retificativa alterando a ementa e o artigo 1º, conforme Ofício
nº 055/2014. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto acatando a
Mensagem retificativa. O Projeto com a Mensagem foi APROVADO por unanimidade dos
Vereadores. PROJETO DE LEI Nº 024/2014 de autoria da VEREADORA SIRLEI TERESINHA
BERNARDES DA SILVEIRA: Dispõe sobre a criação de vagas de estacionamento nas áreas urbanas
de zona azul para uso de bicicletas, 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: Sirlei, Régis, Guido e Eduardo. PROJETO DE LEI Nº
025/2014 (Executivo Nº 019) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos pecuniários aos
Médicos participantes do “PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL” e, dá outras providências. A
Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram
Pareceres favoráveis ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade.
Manifestaram-se os Vereadores: Nelson, Régis, Guido, Balbino, Telmo e Arleu. Os Pls 026 a
034/2014 foram apreciados em bloco por se tratarem de matéria semelhante. Seguem os Projetos:
PROJETO DE LEI Nº 026/2014 (Executivo Nº 020) Autoriza o Poder Executivo contratar,
temporariamente, até 04 (quatro) Agentes Administrativos e, dá outras providências. PROJETO DE
LEI Nº 027/2014 (Executivo Nº 021) Autoriza o Poder Executivo contratar, emergencialmente,
professor de Educação Especial, com especialidade de Braile, para atuação na Secretaria Municipal
de Educação Cultura e Esportes, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 028/2014 (Executivo
Nº 022) Autoriza o Poder Executivo contratar, emergencialmente, professor de Cultura Gaúcha,
para atuação na Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes, e dá outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 029/2014 (Executivo Nº 23) Autoriza o Poder Executivo contratar,
emergencialmente, professor de Educação Especial, com especialidade Intérprete de Libras, para
atuação na Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes, e dá outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 030/2014 (Executivo Nº 024) Autoriza o Poder Executivo contratar até 30
(trinta) Professores de Educação Infantil, por tempo determinado e dá outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 031/2014 (Executivo Nº 025) Autoriza o Poder Executivo contratar até 45
(quarenta e cinco) Professores de Ensino Fundamental, por tempo determinado e, dá outras
providências. PROJETO DE LEI Nº 032/2014 (Executivo Nº 026) Autoriza o Poder Executivo
contratar, temporariamente, professores para as disciplinas de Matemática, Português, Ciências,
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Biologia, Educação Física, História, Geografia, Artes, Língua Inglesa, Física, Química, Sociologia,
Religião e Filosofia, para o ano letivo de 2014, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº
033/2014 (Executivo Nº 027) Autoriza o Poder Executivo contratar, temporariamente, até 08 (oito)
Secretários de Escola e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 034/2014 (Executivo Nº 028)
Autoriza o Poder Executivo contratar servidores, temporariamente, para os cargos de Merendeira e
Servente, e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento,
Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis aos Projetos acima mencionados nas
formas originais e os mesmos foram APROVADOS por unanimidade. Manifestaram-se os
Vereadores: Régis e Guido. PROJETO DE LEI Nº 035/2014 (Executivo Nº 029) Autoriza o Município
de Taquara/RS a destinar subvenção Social mediante Convênio com a COMUNIDADE TERAPÊUTICA
CRIAR VITORIA – Centro de Recuperação Integrado de Adictos em recuperação e, dá outras
providências. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização
apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por
unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores: Régis e Guido. Após a votação o Presidente em
consenso com os demais Vereadores Convocou uma Sessão Extraordinária Autoconvocada para a
próxima quinta-feira, dia 20/02, às 14h, tendo em vista que alguns Projetos que foram dados
Publicidade nesta Sessão têm urgência na apreciação devido a datas dos eventos. Posteriormente o
Vereador Valdecir de Almeida abordou o assunto referente à permanência dos Calçados Beira Rio
em nossa cidade, lembrando que o prazo de resposta solicitado pelo Presidente da empresa
calçadista expirou na última sexta-feira, dia 14/02. Sobre este assunto manifestaram-se os
seguintes Vereadores: Sirlei Silveira, Arleu Machado, Guido Mario, Nelson Martins e Roberto
Timóteo. Na sequencia 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 018
a 026/2014. Pedidos de Informações: Nº 007 a 011/2014. Indicações: Nº 062 a 102/2014. Atas: Nº
3.958 a 3.964 e Ata de Correção nº 3.962. Requerimentos Verbais: VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO
RANGEL: 1º - Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Trânsito providencie a
colocação de uma placa de sinalização indicando “PARE”, na Travessa Santa Catarina que faz
esquina com a estrada do Rio da Ilha para melhor organizar o tráfego daquele local. VEREADORA
SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: 2º - Solicito que o Executivo Municipal juntamente
com a Secretaria de Trânsito providencie com urgência uma revisão geral da pintura das faixas de
segurança próximas a todas as Escolas de nossa cidade, sejam municipais, estaduais ou privadas. O
pedido se justifica devido ao ano letivo já ter iniciado e muitas faixas de segurança precisam de
uma nova pintura. Finalizando os trabalhos o Presidente convocou os Vereadores para Audiência
Pública da Prestação de Contas dos Poderes Executivo e Legislativo referente ao 3º Quadrimestre
de 2013, que ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 24/02, às 16h30min no Plenário desta Casa.
Nada mais havendo a tratar, às 21h, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a presente Sessão Ordinária, agendando outra para a próxima segunda-feira, dia 24/02,
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, 17 de fevereiro de
2014................................................................................................Silvana Lopes e Maria Lucia Souza.
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