ATA Nº 3.950
Aos 02 dias do mês de dezembro do ano de 2013, às 18h no Plenário da Câmara de
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 44ª Sessão Plenária Ordinária deste Legislativo, sob
a Presidência do Vereador Nelson José Martins (PMDB), o qual contou com a presença dos
seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Arleu
Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Guido Mario Prass Filho (PP),
Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC), 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 Nelson José
Martins 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 a leitura dos Ofícios e das matérias que deram entrada nesta
Casa, para o conhecimento de todos. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 935/2013,
encaminha Leis Municipais nº 5.359 a 5.364, sancionadas em 20 de novembro de 2013.
OFÍCIO Nº 936/2013, encaminha relatórios em atendimento a Lei Federal nº 9.452/97,
referentes ao mês de outubro e setembro de 2013, para ser afixado no mural desta Casa.
OFÍCIO Nº 950/2013, encaminha Leis Municipais nº 5.365 e 5.366, sancionadas em 26 de
novembro de 2013. OFÍCIO Nº 952/2013, encaminha Lei Municipal nº 5.367, sancionada em
27 de novembro de 2013. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº 240, de
25 de novembro de autoria do VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA - Reconhece como
cultura no município de Taquara a música Gospel nos eventos a ela relacionados. PROJETO
DE LEI Nº 245/2013 (Executivo Nº 201) Autoriza o Poder Executivo a adquirir terreno urbano
para prolongamento da Rua Picada Gravatá, a desafetar área verde do Município e dá outras
providencias. PROJETO DE LEI Nº 246/2013 (Executivo Nº 202) Prorroga o prazo de
contratação temporária prevista na Lei Municipal nº 4.110, de 28 de novembro de 2008,
alterada pelas Leis Municipais nºs 4.138 de 2008, 4.160 de 2009, 4.176 de 2009, 4.201 de
2009, 4.238 de 2009, 4.283 de 2009, 4.389 de 2009, 4.470 de 2010, 4.636 de 2010, 4.778 de
2011, 4.877 de 2011, 4.998, de 21 de 2012, 5.009, de 2012, 5.110, de 16 de outubro de 2012,
5.164, de 19 de fevereiro de 2013 e 5.200, de 19 de abril de 2013, e, dá outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 247/2013 de autoria da VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA
SILVEIRA - Torna obrigatória a prescrição de receitas e laudos médicos e odontológicos, em
letra de imprensa (forma), digitadas ou manuscritas e dá outras providências. PROJETO DE LEI
Nº 248/2013 (Executivo Nº 206) Autoriza o Poder Executivo a adquirir ingressos para o
Parque Acamp Serra, em Gramado/RS, para alunos da rede pública de ensino municipal, e, dá
outras providências. PROJETO DE LEI Nº 249/2013 (Executivo Nº 208) Autoriza o Poder
Executivo a repassar recursos pecuniários aos Médicos participantes do PROJETO MAIS
MÉDICOS PARA O BRASIL, com o objetivo de assegurar moradia e alimentação, e, dá outras
providências. PROJETO DE LEI Nº 250/2013 (Executivo Nº209) Autoriza o Poder Executivo a
repassar recursos financeiros para a Associação dos Ex-alunos do Colégio Santa Teresinha EXA. PROJETO DE LEI Nº 251/2013 (Executivo Nº210) Autoriza o Município de Taquara a
firmar Termo de Permissão de Uso com a COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN, inscrita no CNPJ sob o nº 92.802.784/0004-90, para implantação de Estação de
Bombeamento de Esgotos, no Município de Taquara. REQUERIMENTOS: Nº 289/2013
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS (Vereador Adalberto Soares associou-se em Plenário): Vem
através do presente, enviar Votos de Pesar aos familiares do senhor Geraldo Pereira Soares,
Ata nº 3.950, de 02 de dezembro de 2013.
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que veio a falecer no dia 27/11, 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 290/2013 VEREADOR
TELMO VIEIRA: Solicito ao Presidente desta Casa, Vereador Nelson José Martins que seja
realizada uma Sessão Solene no mês de março de 2014, em homenagem aos 101 anos de
fundação do Esporte Clube Padilhano. Nº 291/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Por meio
deste envio Votos de Congratulações a Coordenadora de Saúde da localidade de Padilha,
Senhora Barbara e sua equipe: Secretária Iva e Técnica de Enfermagem Jéssica, pelo brilhante
trabalho que desenvolveram no mês de novembro com a campanha de prevenção e combate
ao diabete e câncer de próstata denominado de “Novembro Azul”. O evento teve seu
encerramento no último dia 28/11, na localidade de Padilha. Parabéns a todos. Nº 292/2013
VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Através deste solicito ao setor competente do DAER de
São Francisco de Paula que providencie com urgência a limpeza de um terreno, localizado na
ERS 020, logo acima do Restaurante Casa Silva, antigo “Mariscão”. O pedido se justifica
devido o mato estar muito alto proporcionando assaltos e servindo de abrigo de animais
peçonhentos, situação esta que causa grande insegurança aos moradores mais próximos e a
todas as pessoas que por ali transitam. Seguem fotos. Nº 293/2013 VEREADOR EDUARDO
KOHLRAUSCH: Através deste encaminho Votos de Congratulações a Administração Municipal
e aos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, os quais foram designados junto a uma
ambulância para acompanhar o Evento 5º Desafio das Hortênsias, com trajeto de
Taquara/São Francisco de Paula, realizado no dia de ontem. Agradeço a todos em nome dos
funcionários: Wilson Mendina (Técnico de Enfermagem) e Moisés da Silva Sartori (Motorista).
PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 129/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS:
Solicito ao Executivo Municipal que informe esta Casa Legislativa como está o andamento do
Cadastramento Municipal para o Programa Federal de Regularização Fundiária Urbana. Esta
informação se faz urgente por sabermos das pendências fundiárias que impede o
desenvolvimento de bairros e vilas do nosso Município. Nº 130/2013 VEREADOR ADALBERTO
SOARES: Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador como está o andamento
da obra de asfaltamento da Av. Faccat. INDICAÇÕES: Nº 881/2013 VEREADOR GUIDO MARIO
PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente
providencie o conserto de um buraco localizado na Rua David Canabarro, em frete ao nº 354,
bem como também seja feito uma revisão ao longo da Rua. Nº 882/2013 VEREADOR
ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria
competente providencie um conserto no calçamento da Rua Farrapos, em frente ao nº 200,
Bairro Santa Teresinha. Nº 883/2013 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o
Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente providencie a colocação de
uma boca de lobo na Rua João Kuplick, próximo ao nº 1972, no Bairro Campestre. Nº
884/2013 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicito que o Executivo Municipal juntamente
com a Secretaria do Meio Ambiente, tome providências urgentes em relação ao problema
que uma árvore e suas raízes vêm causando na calçada da Rua Cel. João Pinto, em frente ao
nº 2556. O pedido se justifica em função do impasse que se criou, ou seja, as raízes da árvore
destruíram a calçada, impedindo o livre acesso dos pedestres, e o proprietário se encontra
impossibilitado de realizar o conserto. Vale ressaltar que trata-se de uma área central e
comercial com grande movimentação, podendo vir a ocorrer um acidente. Seguem fotos. Nº
885/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito ao Executivo Municipal, juntamente com
a Secretaria competente providências em relação a um terreno localizado na Rua Rio Branco,
no Bairro Santa Maria, pois o mesmo ficou represado em virtude da terraplanagem realizada
no local para instalação de empresa. No terreno formou-se um pequeno lago propiciando a
Ata nº 3.950, de 02 de dezembro de 2013.
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proliferação de insetos e mau cheiro. Sugere-se a realização de um dreno para o escoamento
da água, lembrando que a Prefeitura já iniciou as obras e precisa da sua conclusão para
resolver tal situação. Seguem fotos. Nº 886/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS
SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente
proceda com urgência na colocação de um bueiro na Travessa Madre Júlia, esquina com a
Rua Guaranis, no Bairro Aimoré. Tal pedido se faz necessário por se tratar de escoamento de
esgoto a céu aberto causando doenças, sem falar na proliferação de mosquito da dengue e
outros. Nº 887/2013 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicito que o Executivo Municipal
juntamente com a Secretaria competente providencie com urgência a limpeza de um
terreno, com posterior notificação do proprietário, localizado na ERS 020, logo acima do
Restaurante Casa Silva, antigo “Mariscão”. O pedido se justifica devido o mato estar muito
alto proporcionando assaltos e servindo de abrigo de animais peçonhentos, situação esta que
causa grande insegurança aos moradores mais próximos e a todas as pessoas que por ali
transitam. Seguem fotos. Nº 888/2013 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Venho por meio deste
requerer ao Prefeito Municipal para que determine ao Secretário de Transportes a instalação
de um redutor de velocidade (quebra-molas), na Rua Oswaldo Cruz, no Bairro Empresa, nas
proximidades da Escola CIEP, pois a citada via pública, não possui calçadas para que os
transeuntes utilizem, o que dificulta a segurança do pedestre, facilitando a ocorrência de
acidentes, muitos destes, assistidos por nossa comunidade que, na intenção de salvaguardar
vidas, mobilizou-se para resolver o problema, que ora se apresenta e muito angustia os
moradores do Bairro Empresa. Acrescento a este pedido, a colocação de um redutor de
velocidade na Rua 13 de Maio, pois a mesma está recebendo o asfaltamento e já assistimos
alguns motoristas abusados, dirigindo em alta velocidade, colocando os transeuntes em
perigo, mesmo antes da conclusão da citada via pública. Seria oportuno a determinação
urgente das referidas instalações, para que possa ser utilizado o material da obra asfáltica,
para a instalação dos referidos quebra-molas, salvaguardando vidas e prevenindo acidentes.
Aproveito ainda para solicitar que Vossa Excelência sugira a colocação de placas, limitando a
velocidade das vias públicas que contarão, brevemente, com o asfalto, pois como será
também contemplada com asfalto a Rua Rockfeller no Bairro Empresa, e nessa via funciona
uma Escola de Educação Infantil, muitos são os pequeninos que caminham por aquela via,
sem contar que o Bairro Empresa é o maior bairro da cidade, contando com um número
muito grande de pessoas idosas e de crianças, necessitando de um olhar especial de Vossa
Excelência. Contando com a boa vontade e compromisso que o representante do executivo
municipal tem demonstrado na resolução dos problemas que se apresentam, desde já as
comunidades dos Bairros Empresa e Cruzeiro agradecem. Nº 889/2013 VEREADOR GUIDO
MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente
estude a viabilidade de realizar asfaltamento na Rua Henrique Bauermann, para que a
mesma possa ter tráfego intenso de veículos, sem problemas de buracos, pedras soltas e
alagamentos. Este pedido foi reivindicado pelos moradores, conforme abaixo assinado em
anexo. Nº 890/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal,
juntamente com a Secretaria competente providencie o serviço de patrolamento e
ensaibramento da Estrada conhecida como “Beco do Deoclécio”, na localidade de Morro
Negro. Indico ainda a necessidade de se retirar uma pedra em umas das descidas da referida
estrada, pois a mesma está muito saliente causando prejuízo aos veículos. Nº 891/2013
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a
Secretaria competente providencie os seguintes serviços na Estrada conhecida como “Beco
Nelson Campos”, localidade de Pega Fogo: patrolamento, ensaibramento, sarjeteamento e
desaguadouro. Nº 892/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo
Municipal, juntamente com o setor de Iluminação Pública proceda no conserto de uma
luminária localizada na estrada conhecida com “Beco Nadir Rosa”, Localidade de Morro
Ata nº 3.950, de 02 de dezembro de 2013.
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Negro. Solicito também que seja providenciado o patrolamento da referida estrada. Nº
893/2013 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente
com o setor de Iluminação Pública providencie o conserto de uma luminária localizada na Rua
Mundo Novo, próxima ao nº 1487, no Bairro Mundo Novo. Nº 894/2013 RÉGIS DE SOUZA:
Indico ao Prefeito Municipal de Taquara e Secretário de Meio Ambiente, que apresentem em
reunião a ser agendada, ao quanto antes, com os proprietários de borracharias e lojas de
pneus, pois os mesmos estão enfrentando dificuldades para ter um Eco Ponto, de coleta de
tal material “pneu”, sabemos que tal obrigação é do prestador de serviço, no caso as
borracharias e lojas de pneus, mas certamente o Prefeito e Secretário poderá auxiliar ainda
mais nossa comunidade tem um local o quanto antes para que possam alocar tal material,
coletivamente, gerando ainda ordem, limpeza na cidade, e também fugir de focos de
mosquitos da dengue, colaborando com o meio ambiente da nossa cidade e interior. Esta é
uma reivindicação do setor, para que possa ser tratado em caráter de urgência. Nº 895/2013
VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a
Secretaria competente providencie a retirada de um acumulado de areia que se formou em
função das chuvas, na esquina da Rua Paraná, com a Rua Santa Catarina, no Bairro Santa
Teresinha. Tal pedido se justifica, pois a situação está colocando em risco a passagem de
veículos e pedestres. MOÇÃO: MOÇÃO DE APOIO Nº 041/2013: A Bancada do PMDB, com
apoio da Bancada do PP e da Bancada do PTB na Câmara Municipal de Vereadores de
Taquara, através da Coordenadoria dos Vereadores do PMDB do Vale do Paranhana, vem
respeitosamente manifestar apoio ao movimento que a ABICALÇADOS (Associação Brasileira
das Indústrias de Calçados) através de seu Presidente-Executivo Heitor Klein vem fazendo
contra o impasse do comércio bilateral entre Brasil e Argentina. O governo argentino
instituiu, em 2012, a necessidade da Declaração Juramentada Antecipada de Importação
(DJAI), burocracia que obriga o exportador declare suas intenções de investimento em solo
argentino através da política informal do uno por uno (para cada dólar importado um deve
ser investido no País). Na prática, a política visa, através de uma manobra protecionista,
equilibrar a balança comercial argentina. Alguns calçados brasileiros aguardam liberação
desde julho, enquanto o prazo máximo da Organização Mundial do Comércio (OMC) para
liberação é 60 dias. Diante disso a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados
(Abicalçados) realizou uma reunião com autoridades para discutir o assunto, onde estiveram
presentes Prefeitos, Deputados e alguns Vereadores da região, representantes dos
trabalhadores e empresários. Foram apresentados os números de prejuízos que a situação
causa aos empresários. Conforme a entidade, mais de 895 mil pares de calçados brasileiros
estão impedidos de entrar no país vizinho, mesmo já sido negociados, o que ocasiona um
prejuízo de US$ 17,7 milhões desde o mês de julho deste ano. Então se não bastassem os
problemas de competitividade que o Brasil enfrenta, ainda temos que arcar com o ônus da
passividade oficial desta questão. O que nos preocupa é que os entraves impostos pelo
governo Cristina Kirchner ocasionem cancelamentos, visto que o calçado negociado corre o
risco de não estar nas vitrines argentinas para as festas de final de ano. “Muitas empresas
estão desistindo de exportar para a Argentina, o que é lamentável, pois existe uma demanda
grande por calçado brasileiro no País”. Estamos assistindo a deterioração do nosso produto,
sem que haja qualquer ação por parte do governo brasileiro. Recente pesquisa da
Abicalçados com associados apontou que 39% das empresas ouvidas desistiram de exportar
para a Argentina devido à imprevisibilidade dos negócios. As exportações brasileiras de
calçados estão em queda livre para a Argentina. Em setembro as exportações caíram 44% em
dólares e 67,7% em pares no comparativo com o mesmo mês do ano passado. Naquele mês,
os “Hermanos” importaram 866,5 mil pares pelos quais pagaram US$ 11,4 milhões. A
tendência, mantidas as barreiras, é de queda ainda maior até o final do ano. Em vista a essa
situação, a Câmara de Vereadores de Parobé também sediou na tarde da última sexta-feira,
Ata nº 3.950, de 02 de dezembro de 2013.
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dia 22, uma reunião de emergência convocada pelo presidente, Lindemar Valdir Hartz,
objetivando mobilizar as autoridades municipais e regionais perante este impasse. Na
reunião o presidente, disse que este é um problema preocupante que pode afetar os
moradores dos municípios de toda a região, que tem como principal fonte de renda o
calçado, e com isso a mobilização deve ser feita com urgência. “Precisamos reunir forçar para
que haja um movimento de toda a região. O problema está no Brasil e não na Argentina, pois
os outros países seguem normalmente exportando para lá”, comentou. Além disso, o chefe
da Casa Legislativa afirmou que todos os Vereadores estão ao lado dos empresários e
trabalhadores. Por isso apresentamos a presente Moção de Apoio, solicitando que seja
enviada cópia para a Presidente da Republica Federativa do Brasil a sua Excelência Dilma
Vana Rousseff, ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Sr. Fernando
Damanta Pimentel, ao Governador do Estado do Rio Grande do Sul Sr. Tarso Fernando Herz
Genro, ao Presidente-Executivo da ABICALÇADOS Heitor Klein, ao Presidente do Sindicato dos
Sapateiros, ao Presidente do Sindicato das Indústrias de Calçados, ao Presidente da
Assembleia Legislativa do RGS, ao Presidente da Câmara dos Deputados e ao Presidente do
Senado e a FIERGS. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício do Gabinete da
Presidente da República, acusando o recebimento da Moção de Apelo nº 035/2013 da
Vereadora Sandra Schaeffer, que trata do Projeto de controle da natalidade de cães e gatos.
Ofício do Gabinete da Presidente da República, acusando o recebimento da Moção de Apelo
nº 036/2013 da Vereadora Sandra Schaeffer, que trata do SUS Animal. E-mail do Gabinete do
Deputado Estadual Frederico Antunes, acusando o recebimento da Moção de Repúdio nº
040/2013, do Vereador Arleu de Oliveira, que trata da redução de valor para pagamentos
devidos pelo Estado na forma de RPV-Requisição de Pequenos Valores. Ofício do Hospital
Bom Jesus de Taquara, em atenção ao Requerimento nº 240/2013, do Vereador Guido Mario.
Ofício do Hospital Bom Pastor de Igrejinha, em atenção ao Requerimento nº 240/2013, do
Vereador Guido Mario. Convite da SMECE de Taquara, para a solenidade de Posse do
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores Mirins, a realizar-se no dia 07/12, às 8h30min, no
Plenário desta Casa. E-mail da Justiça do Trabalho convidando para cerimônia de posse das
Desembargadoras eleitas para a Administração do Tribunal no período 2013, que ocorrerá no
dia 13/12, às 17h, no Plenário do Tribunal em Porto Alegre. Convite da Escola Municipal Rudi
Lindenmeyer, para Festa de Natal, no dia 10/12, às 20h. Convite da Assembleia Legislativa do
RGS, para o Grande Expediente em Homenagem aos 85 anos do Instituto Adventista Cruzeiro
do Sul de Taquara, proposição do Deputado João Fischer, a realizar-se no dia 05/12, às 14h.
Convite da Brigada Militar para Formatura de Encerramento de curso e Apresentação da
nova turma de alunos do Projeto Policial Militar Mirim, no dia 09/12, às 19h30min. Convite
da Comissão de Assuntos Municipais, para Seminário “Os grandes temas do municipalismo”,
que ocorrerá no dia 10/12, às 9h. Convite da CICS-VP, para o 9º Encontro da Qualidade do
Vale do Paranhana, dia 12/12, às 8h. Comunicados do Ministério da Educação, informando a
liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ofício do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, comunicando a transferência de recursos ao Fundo Municipal de
Assistência Social, destinados ao custeio das ações e serviços socioassistenciais de caráter
continuado. Protocolo nº 1653, de 28 de novembro de 2013: Solicitação feita nesta Casa pela
Diretora Natalia Konrad e Professoras Luciara Möller, Patrícia Garcia e Neisi Foscarini, da
Escola Municipal de Ensino Fundamental João Martins Nunes requerendo cópia da Ata e
gravação de áudio da Sessão Ordinária do dia 18 de novembro do corrente ano, conforme
resposta a Indicação nº 854/2013. A referida solicitação foi deferida pelo Presidente Nelson
Martins. 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: VEREADORA
Ata nº 3.950, de 02 de dezembro de 2013.
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SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Quero iniciar hoje
falando de uma moradora da nossa cidade Eloisa Alves, que pediu que eu transmitisse a esse
Legislativo um agradecimento pela doação feita às voluntárias do Natal, que deixaram a
nossa cidade muito linda. Presidente Nelson, quero passar a sua pessoa o agradecimento que
ela me pediu que eu lhe disse-se e eu fiz uma promessa de que faria em seu nome, em nome
dessa moça o agradecimento pela doação. Apesar de algumas pessoas comentarem que isso
não foi nada, mas foi um fato extraordinário que colaborou que a nossa cidade se se
encontra belamente iluminada para o Natal, como está e isso foi um gesto muito bom dessa
Casa, agradeço então aos nossos colegas e ao nosso Presidente em nome da Eloisa Alves.
Que também demonstrou uma grande preocupação e pediu para nós nos empenharmos em
falar, para que todo o morador Taquarense zele por esse enfeite e cuide para que o
vandalismo não deixe algo que está tão belo e que está alegrando desde o mais jovem ate o
mais velho morador da cidade se estrague. Porque esta belamente enfeitada, parabéns as
voluntárias do Natal, eu ainda não tinha me dirigido a elas, porque o nosso tempo na semana
passada foi mais curto, parabéns a estas mulheres maravilhosas que tem o dom da arte e que
deixam a nossa cidade desta forma. A pedido também das professoras que ali estão
sentadas, como professora que sou, conversar um pouquinho sobre o que aconteceu na
semana passada, conversando com o Vereador Beto Timóteo, o meu colega de Mesa e meu
amigo, ele me disse que fez um esclarecimento por uma denuncia que houve com relação à
agressão de uma criança. Eu já havia conversado com o Beto, amigo que é meu, parceiro do
Legislativo, dizendo que sou professora e que fui diretora por muitos anos em uma escola
publica e sei quando um comentário às vezes sem intenção e que também a intenção dele
não foi de denegrir a imagem da escola, porque ele me disse. Talvez mal colocadas às
palavras no momento, mas acaba respingando e ele entendeu depois quando conversamos e
é uma pessoa esclarecida e sabe das coisas, então eu entendo vocês professores e Diretora
Natalia da esta escola e eu sei que e muito difícil, apesar de desempenharmos um papel na
atual situação social em que vivemos de estrema dificuldade. Porque a escola esta
sobrecarregada, desempenhando o papel de educar e ensinar, muitos são os fatos que
acontecem lindamente dentro da escola e nunca aparece um cidadão ou cidadã para dizer,
parabéns professora o seu trabalho é lindo, isso não existe. Eu fui diretora por quinze anos de
uma escola pública estadual e professora por mais de trinte e quatro anos e ainda sou,
quando tomava a palavra na escola em que eu era diretora, eu quase implorava aos pais com
a seguinte fala: Pais procurem a escola, conversem com a professora e elogie o trabalho que
elas fazem, elas têm trinta crianças em uma sala de aula e elas conseguem fazer um lindo
trabalho educando e ensinando e elas se dedicam e se dedicam muito. Porque muitas eram
das vezes que batiam na porta da minha sala, na sala da direção que Ra tudo um espaço
único, para criticar e não para elogiar, então é muito fácil quando acontece um episódio
desse e a gente se sentir desanimada, entendo vocês, mas entendo também que uma boa
conversa resolve a situação. Tenho certeza absoluta que o Vereador ele não tinha a intenção
de magoá-las, ele não queria denegrir a imagem da escola, a gente sabe que essas situações
acontecem e elas desgostam muito a gente, porque o trabalho é difícil, o salário e pouco e a
gente se dedica muito em planejamentos, em compra do material com o dinheiro do próprio
bolso. Eu sei por que eu sou testemunha e eu vivo esta realidade como professora, todo o
material pedagógico que envolve o meu trabalho, eu compro com a minha verba pessoal,
então a gente investe porque acreditamos na educação. Então não desanimem professoras e
não entendo isso como algo para denegrir, pois tenho certeza que o Vereador não fez com
essa intenção, talvez acabasse seguindo esse caminho e ele não queria tenho certeza disso.
Eu agradeço o espaço e desejo a todos uma ótima semana. VEREADOR TELMO VIEIRA: Saúdo
a todas as pessoas aqui presentes. Estou enviando os votos de congratulações há Secretária
Distrital da Padilha, especificamente a Coordenadora Barbara e sua equipe, a Secretária Iva, a
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técnica de Enfermagem Jessica, por sua dedicação ao implementar o avento de Saúde
Novembro Azul ao qual teve seu encerramento na quinta-feira dia 28 na Padilha. Onde a
comunidade se envolveu em um torneio de futsal, trazendo para esse evento a máxima
presença de homens aos quais participaram da palestra da conscientização de Câncer de
Próstata e Diabetes, tivemos também a presença do Vereador Lauri, Adalberto e
agradecemos a comunidade e também o Vereador Balbino. No domingo tivemos o
encerramento da escolinha do Padilhano, onde teve a participação da escolinha do 7 do Rio
da Ilha em dois jogos e depois uma almoço no Bar do Cindo ao qual novamente contamos
com o apoio incondicional da comunidade que com recursos de rifas fez um grande evento.
Então eu quero parabenizar a toda à comunidade da Padilha e quero enviar os votos de
congratulações ao Senhor José Luis Monteiro, treinador e apoiador da Escolinha do 7 do Rio
da Ilha, que abrilhantou aquele evento com o seu time. Hoje estou solicitando a Sessão
Solene dos 101 anos do Esporte Club Padilhano, que acontecera em 2014 no mês de março.
Estou enviando um requerimento verbal, solicitando ao Executivo que juntamente com a
Secretária Responsável confeccione placas de atenção e diminuição de velocidade, visando à
presença de animais silvestres nas estradas do interior, gente é de pasmar e é lamentável
quando passar e se encontrar com um tatu atropelado, tamanduá atropelado em nossas
estradas no interior. Tem que haver conscientização que nós estamos dividindo o interior
com animais silvestres, pois é ali a casa deles, então eu sei que á Secretária Responsável e o
Executivo darão uma atenção especial para isso. Quero ressaltar também o problema da
Farrapos, semana passada fui propositor de uma Audiência Pública, para que junto com a
comunidade lançássemos em proposições em ideias que nos levem sanar aquele problema
da Farrapos com a Sebastião Amoretti, mas é lamentável que não tivemos a presença de
quem mais sofre com esse problema que é a comunidade. Mas tenho certeza que meus
esforços para sanar aquele problema não vão para por aqui, pois acredito que temos que
trabalhar junto para a melhoria do transito na nossa cidade e no nosso Município. Quero
falara aos nobres Vereadores Eduardo e Guido, que junto comigo propusemos o Projeto de
Lei ao qual visa à melhor segurança de quem usa as agencias bancarias e já vemos frutos
desses Projetos. Quando hoje adentrei há Agencia Bancaria do Santander e vi as providencias
que ali estão sendo tomadas, então isso e muito e me deixa muito feliz em saber que o nosso
trabalho faz com que traga melhorias para o nosso Município. Quero agradecer ao Secretário
Distrital Mario Pires, porque está trabalhando pelas reivindicações desse Vereador que vos
fala e de todas as comunidades, trazendo melhorias para o centro do distrito, com pinturas,
roçadas e sabemos que mesmo com dificuldades de maquinários, mas sei do trabalho deles
em tornar viável o nosso transito naquelas estradas. Quero agradecer a todos e
principalmente a Deus por esse dia, fiquem com Deus e uma boa semana a todos. VEREADOR
VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Uma saudação
especial a Diretora Natalia todos os professores da Escola João Martins Nunes e se
encontramos também ali na Feira do Livro e conversamos ali e elas disseram que vinham ate
a Casa, pois seria muito importante. Houve um equivoco como a Vereadora Sirlei disse do
Vereador Beto no momento em que fez aquilo, mas sabemos do grande trabalho que a
Escola João Martins Nunes vem prestando e não é aquele pequeno problema que aconteceu
que vai manchar a imagem do colégio. O colégio tem um grande nome e um grande trabalho
que todos vocês prestam e sabemos o quanto é importante o trabalho dentro das escolas,
pois acompanhamos e como eu sou o Presidente escolar do CIEP sei a importância que é um
professor e uma professora, mas às vezes assuntos que são tratados os pais levam para outro
lado e por isso temos que ouvir as duas partes e nesse sentido quero dizer há vocês e como
humilde sou, pedir desculpas por não ter visto e não ter aprovado aquele requerimento,
naquele momento. Mais dizer a todos que participaram parabenizar o Professor Edmar pela
belíssima Feira do Livro, onde estava muito bonito, pois pude participar da abertura e
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parabenizar também o Prefeito Tito. E ali recebi uma noticia muito importante do Prefeito
Tito, conversando com ele, pois ele esta em busca de recursos e vai dar continuidade e
terminar a Rua Coberta no local em que esta. E eu achei muito importante a atitude dele e a
humildade de continuar a rua onde esta, pois é o que a comunidade quer e isso vai melhorar
algumas coisas e espero que isso aconteça o mais breve possível. Então ele tomou a decisão e
eu fiquei muito feliz naquele momento e eu disse para ele, que e muito bom saber disso para
poder defender, pois a comunidade nos cobra então a rua coberta vai continuar onde esta e
aquela comunidade vai ser muito bem servida ali. Não poderia aqui de deixa de falar, como o
colega aqui já falou, mas semana passada o nosso tempo foi curto, o belíssimo trabalho que
as voluntarias de Natal prestaram aqui para a nossa cidade, olha seu Nelson, melhor dinheiro
investido e que foi dado a esta Casa pelo trabalho voluntario que aquelas mulheres fizeram.
Está lindo o nosso centro, se você entrar lá no inicio da Júlio de Castilhos no lado da ERS239,
vera que tem enfeites lá e muito bonito e importante esse trabalho voluntário que essa
mulheres fizeram, estão de parabéns todos ali que fizeram. Também não poderia deixar aqui
de falar a respeito, pois varias vezes nos cobrávamos dos Vereadores, aquela entrada ali,
saindo do asfalto para a Rua Travessa La Paz no Bairro Empresa, que sempre era um buraco
terrível e agora colocaram um pedacinho de asfalto acima do calçamento no inicio e ficou
muito bom ali. Também nos cobrávamos ali perto da antiga Secretária de Obras, então e
muito importante, pois esta começando o asfalto na Rua Princesa Isabel e logo em seguida
essa semana já deve começar a Rock Feler e isso é importante que a comunidade espere para
que melhore a mobilidade do nosso Município. Não posso deixar de falar, está dando pano
pra manga, que nem diz o ditado, o problema do IPTU dos aposentados, eu falava nessa Casa
quando estava apresentando a emenda que ia ficar da mesma forma, agora se você tiver uma
casinha no fundo do terreno. Nem a que você mora você não recebe o desconto e isso é um
absurdo o erro que cometeram, muitos aposentados estão sendo prejudicados e isso não é
justo tem que rever essa situação. Porque muitos não vão ganhar pios às vezes tem um filho
que mora no fundo, mas eu acho justo não cobrar da casa de trás se for um filho tem que
pagar, mas o aposentado tem o direito. E se for da forma que foi feito não foi contemplado,
apresentei uma emenda para melhorar, mas também não foi aceito, então o Prefeito tem
que reaver essa situação. Apresentei um Projeto de Lei ao qual reconhece como cultura no
município de Taquara de musica gospel nos eventos a ela relacionado, porque a musica
gospel, porque já tem uma Lei Federal e Estadual e é muito importante, pois tem vários
eventos que e feito com a música gospel. Que surgiu como tipo de canto nas comunidades
negras nos Estados Unidos e era o ritmo dos cultos, o termo surgiu nos estados unidos e era
realizado o gospel, possuindo uma melodia simples, então peso o apoio de todos os
Vereadores para aprovar e desejar uma boa semana todos e que Deus ilumine o coração de
cada um. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes
e uma saudação especial as professoras da Escola João Martins Nunes. Aconteceu nessa
semana na Praça Marechal Deodoro a Feira do Livro quinta, sexta e sábado. Evento esse de
estrema importância, pois acredito que através da leitura que o ser humano adquirir um
amplo conhecimento, então quero aqui parabenizar a Secretária da Educação e Cultura pela
excelente organização desse evento. Tivemos hoje aqui nessa Casa uma mobilização em
defesa da EMATER, entidade essa que faz um excelente trabalho junto aos nossos produtores
rurais. EMATER que desde 1955, atende o nosso colono, me lembro muito bem lá pelos anos
de 1975, quando existiam no nosso interior os Grupos 4s, que funcionavam muito bem a
EMATER tem um papel fundamental no desenvolvimento de processos educativos e
participativos. Não só relacionada à questão de alimentos, mas também a garantia de
direitos da Saúde, saneamento básico, entre outros, então seria lastimável se essa entidade
fosse fechar, pois muitos agricultores iam ficar desamparados, então temos que se mobilizar
para que isso na aconteça. Quero parabenizar também a administração pelo inicio das obras
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de asfaltamento em nossa cidade, uma obra muito esperada pela população, já que foi uma
grande promessa de campanha e agora está se concretizando, então quero parabenizar.
Esperamos que muito asfalto ainda venha para a nossa cidade no decorrer desta
administração e o que depender desse Vereador aqui com certeza estarei apoiando. Quero
fazer uma cobrança a Secretária de Obras, pela demora de recolocação dos canos de esgotos
que foi retirado na localidade de Tucanos há várias messes já, aquele encanamento estava
entupido e foram tirados os canos e colocados no meio da rua e ate hoje não foi colocado,
então esperamos que o mais rápido possível esses canos fossem recolocados. Fiz aqui
algumas reivindicações também para que a Secretária Competente possa fazer o concerto de
calçamentos na Rua Farrapos em frente ao numero 200, porque ali e bem na frente de uma
residência que o morador quase não consegue entrar de carro em sua garagem. E também
uma providencia de uma colocação de uma boca de lobo na Rua João Kuplick, próximo ao
numero 1972 no Bairro Campestre, pois cada chuva que cai da alagamento aquele local.
Solicito também que a Secretária Competente fizesse a retirada de um monte de areia que se
criou ali no Bairro Santa Terezinha, na esquina da Rua Paraná com Santa Catarina, perto do
campo do Santos. Pois ali se acumulou um monte de areia e já deu motoqueiro caiando ali
naquela esquina, então esperamos que fosse retirada aquela areia o mais rápido possível. E
também fiz um pedido de informação ao Prefeito, para que informe há esse Vereador, de
como está o andamento do asfaltamento da Avenida FACCAT, aquela obra há anos foi
começada, parou e esse ano foi começada e novamente e outra vez se encontra parada.
Então eu gostaria de saber, pois a população cobra dos Vereadores e nós temos que ter uma
explicação para dar. Quero pedir encarecidamente a Secretária de Obras para que possa
atender ao pedido desse Vereador quer a messes já vem pedindo o patrolamento e
ensaibramento da estrada da Santa Rosa, que faz ligação do Paraíso das Águas atem o
Quilometro 4. E um trecho pequeno e intransitável e eu já estou cansado de pedir, então
espero que seja o mais rápido possível feito aquele patrolamento, pois aquilo é serviço de um
meio dia e já esta pronto e eu já estou desde janeiro pedindo. Também a Estrada de Alta
Tucanos que esta em péssimas condições, passei lá duas semanas atrás e esta intransitável.
Muito obrigado a todos e tenham uma boa semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS
LEMOS: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. E com sua permissão saudar as professoras
e diretoras, porque sabemos da grande importância de um professor na vida dos nossos
filhos e para a nossa família. Pois são aquelas pessoas que dão instruções para os nossos
filhos e a gente sabe o quanto é sofrido essa profissão ate mesmo na parte financeira, pois os
governos não dão muito valor ao professor, infelizmente porque acho eu que não deveria ser
assim. Estive nesse domingo no Parque e a gente não pode deixar de elogiar o trabalho que
ali vem sendo feito e esta de parabéns o Paulo Silva, porque tem feito algumas
apresentações de peças de teatro, uma coisa tão importante para levar a nossa comunidade.
Principalmente teatro ao ar livre, onde as pessoas interagem com os atores e isso é tão
importante, pois são umas peças boas e isso ajuda a levar cultura a nossa cidade ate aquela
comunidade mais simples. A gente nota no olhar das pessoas que elas apreciam isso que elas
gostam de teatro e realmente foram umas peças muito boas, ontem ainda teve lá o Teatro
Cheiro de Chuva, muito boa peça, está de parabéns aquele grupo teatral. Mas como eu falava
com o Vereador Valdecir a respeito do IPTU, realmente hoje eu estive lá conversando com o
Doutor Gilberto, para ver se era possível fazer alguma coisa e infelizmente ele me disse que
não da para fazer nada esse ano. Eu acho isso lamentável, veja bem, se a pessoa tem uma
casa na frente, uma nos fundos onde moram os filhos, nenhuma ganha isenção, mesmo se
aquela casa fosse aluga porque normalmente quem tem uma casinha nos fundos não é
pessoas que tem poder aquisitivo. Mesmo que seja uma pessoa das mais simples ela não tem
o direito do desconto do IPTU e eu acho isso um absurdo, pois o ano que vem a gente tem
que rever isso ai, porque muitas das pessoas que nos procuram são pessoas simples. As
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pessoas nos procuram e a gente tenta mais não deu, pois não sei se deixamos passar ou se a
interpretação da nova Lei foi diferente deste Governo, porque nos anos anteriores era dado o
desconto no mínimo de um imóvel, então as pessoas não conseguiram obter esse desconto
do IPTU, nem que fossem em um imóvel. Fiquei contente Vereador Valdecir, com uma noticia
que o senhor deu do Prefeito e está de parabéns por concluir as obras da Rua Coberta, está
de parabéns por fazer naquele local, pois se fosse fazer a troca, teriam custos e os custos
sairiam dos bolsos dos contribuintes e eu acho então que não seria a melhor forma de
atuação. Estou desde o dia 24, tentar sensibilizar o Prefeito de algumas questões que
ocorrem lá no nosso bairro e não é só no nosso bairro, mas também em outros bairros. Fiz
uma indicação de um patrolamento com fotos, como vocês podem ver um caso sério, pois já
caíram dois carros nesse buraco e eu já tentei falar com a Secretária de Obras, conversei com
eles por mensagem e varias vezes estive convidando ele para ir aquele local e ver como esta
difícil a situação e mesmo assim esta difícil de sensibilizar. Fiz essa indicação no dia 29, mas
desde o dia 23 eu fiz outras reivindicações e não consegui ser atendido, quando um Vereador
é ignorado, não é o Vereador mais sim a comunidade que não esta sendo atendida e quando
a comunidade não é atendida é claro que ela vai ficar insatisfeita. Então é muito serio essa
questão e peço que a Secretária de Obras se sensibilize e que olhe esse requerimento verbal
que foi feito aqui no dia 29/10, portanto já se passaram um mês e pouco. Foi feito um
trabalho lá no inicio, quando o Secretário assumiu e eu ate louvei, fui lá e elogie e
acompanhei, mas ficou pela metade desde há época que ele assumiu e não concluiu a obra.
Resultado, agora esta lá aqueles buracos, então vou pedir ao Prefeito para que realmente de
uma olhada, porque quando ele não nos atende, ele não esta atendendo a comunidade,
então não atendendo a comunidade é obvio que vai ficar difícil. Vereador Valdecir o senhor
queria uma parte. Vereador Valdecir: obrigado Vereador Beto, quero parabenizar o
Secretário Paulo Muller e o Professor Edmar, pela belíssima apresentação com a escolinha de
trânsito que teve na praça antes da abertura da Feira do Livro e foi muito bonito ali e estão
de parabéns por aquele belíssimo evento. Obrigado. Tomando a palavra Vereador Adalberto
Lemos: Obrigado senhor Presidente e uma boa semana a todos. VEREADOR ARLEU
MACHADO DE OLIVEIRA: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Também conforme
colegas falaram a pouco, também quero parabenizar o Governo Municipal pela Feira do
Livro, que mais umas vez esteve pessoas ali na praça colocando seus livros a disposição e eu
estive lá com a minha família e filhos pequenos adquirindo livros. Pois entendo que o futuro
do mundo passa sem duvida nenhuma pela educação, pelos livros e infelizmente os
governantes não entenderam isso ainda, quando maltratam professores e qualquer educador
através do não atendimento ao principal básico que é o salário. Então a Feira do Livro é muito
importante para a comunidade taquarense e o se lá, tivéssemos uma Feira do Livro
permanente, porque isso incentivaria principalmente as crianças que leem livros didáticos,
românticos e isso incentivariam muito nas escolas e faria o aprendizado aumentar e muito
nos colégios. Hoje nos tivemos aqui uma reunião com o pessoal da EMATER e me chocou
bastante hoje ver aqui o pessoal da colônia estar presente hoje aqui, reivindicando algo que
não deveria estar aqui para isso, já que eu conheço a EMATER desde o tempo de criança e sei
do trabalho que é feito. E me parece que um governo insensível vem atacar uma entidade
que em tantos anos trabalhando pelas varias no Brasil inteiro, então vem o Governo Federal
vem entrar contra a imunidade prevista constitucionalmente por essa entidade chamada
EMATER. Parabenizo o Vereador Moises, pela iniciativa de ter feito aqui hoje essa audiência
na Câmara de Vereadores, tivemos também essa reunião em Porto Alegre e quero dizer a
todo o pessoal da colônia e do interior. Eu sou de origem do interior da Fazenda Fialho, bem
de decência de colonos da roça e digo para vocês, a agricultura pequena agricultura já
exterminada e explorada pelos Governos que conseguiram acabar com o colono. Em todo o
Brasil e aqui não Rio Grande do Sul não é diferente com esse Governo que se diz que faz
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coisas pela pobreza, pelas pessoas e na verdade não conseguiu ate hoje verificar que a
solução desse país passa pela agricultura e área verde. Eu lembro que lá em 1990, um
candidato a Presidente da Republica naquela época Guilherme Domingos, tentava fazer o
que chamavam de Revolução Verde, quer era levar as pessoas da cidade de volta para a
colônia. Para que ficasse no interior e não viesse às várias migrações para a cidade, onde nos
temos cinturões de misérias e a EMATER é o complemento desse espaço que foi caçado pelos
Governos anteriores. E agora vem de maneira não inteligente pelo Governo quere tirar a
imunidade da ASCAR que não visa lucro, tem a filantropia registrada há muito anos, então
através de algumas pessoas que entraram na justiça e mesmo o judiciário com decisões que
não terminaram e poderão ser revertidas. Está ai criando todo esse problema com os
agricultores em função da cassação da imunidade que a EMATER tem em relação os seus
tributos em geral. A divida impagável da EMATER questão de 2 Bilhões de reias, se for
cortada à imunidade da EMATER e vai acabar tranquilamente com ela e daí quero ver que é
que vai assumir essa postura de defesa da agricultura nesse pais. E aqui estamos falamos
principalmente no nosso Município que já está praticamente acabada a agricultura, então
como ficara o futuro da população de Taquara, pois o alimento já é escasso e vai fica sem a
proteção da EMATER, vamos cada vez mais depender de países de fora para trazer o
alimento para dentro do país. Muito obrigado, tenham todos uma boa semana e fiquem com
Deus. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Saúdo todas as pessoas aqui presentes e
professores que estão presentes aqui hoje, inclusive o Professor Leandro. Inicio falando do
sucesso de ontem no quinto desafio das Hortência que reuniu cerca de noventa ciclistas, que
saíram às 9h30min da manha e retornaram às cinco da tarde. Em nome disso gostaria de
enviar votos de congratulações aos Servidores da Saúde Moises da Silva Sartore e Wilson
Medina e também de maneira verbal ao Major Andre William, Tenente Fonseca, Sargento
Santos assim como todos só policiais rodoviários estaduais que mantiveram segurança de
todos os ciclistas. Lembrando que o Quinto Desafio das Hortênsias contou com nenhum
centavo de dinheiro publico, foi todo custeado por si próprio. Vereador Telmo falava hoje do
Projeto de autoria dele e do Guido e de minha autoria, quanto à questão de atendimento nos
bancos. No dia de hoje eu fui ao Banco Bradesco e demorei quarenta e dois minutos para ser
atendido, me dei ao trabalho de cronometrar e deu quarenta e dois minutos e cinquenta e
um segundo na verdade, para ser atendido no Bradesco. Os bancos estão ganhando cada vez
mais dinheiro e o atendimento piorando, o Bradesco, por exemplo, dois caixas atendendo,
sendo que um deles para pessoas com necessidades especiais de idosos, isso é de maneira
muito justa inclusive. Com dois caixas atendendo eu demorei quarenta e dois minutos para
ser atendido e daí tem uma cadeira para sentar, para não ficar tão bravo, na semana passada
eu falava aqui nessa tribuna de meu Projeto que põem fim a demora das filas dos correios,
pois é outro loca que a gente leva uma chá de banco. E quem me ouviu na semana passada
sabe que aqui nessa tribuna eu elogiei a postura dos servidores lá dos correios o atendimento
e a educação deles, eles não tem culpa disso e uma questão dos correios. Agora de maneira
surpresa, o Vereador Adalberto Soares falava isso aí que parece que a Diretora esta meio
magoada com o Projeto, porque ela ficou chateada por eu na ter conversado com ela. Quero
dizer que aqui eu como Vereador, não estou aqui para cuidar do Bradesco ou de qualquer
banco e correios, eu estou aqui para cuidar dos interesses da comunidade e lugar de correio,
eu penso assim, não é lugar para abrir uma conta do Banco do Brasil ou fazer um deposito.
Porque agora você vai lá ao Banco do Brasil eles te mandam lá no Correio fazer um deposito,
em minha opinião que lá não é lugar para isso, mas sim pra postar uma carta, mas é o que
esta acontecendo. Agora aqui vão duas dicas para mim em relação aos correios Presidente
Nelson, primeiro a diretoria dos correios a gerente ela deveria na verdade fazer o seguinte,
pega copia dessa Lei e ir à diretoria e dizer eu preciso de gente para trabalhar, eles estão me
colocando pressão e a comunidade esta berrando. A segunda dica seria que ela solicita-se um
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parente seu que fique sentado esperando trinta, quarenta minutos, para escutar o que a
comunidade esta dizendo sobre isso. Pois hoje nossa vida é corrida para ficar esperando
trinta ou quarenta minutos no correio para postar uma simples carta, então com todo o
respeito, pois não quero que fiquem chateados comigo, mas eu to aqui pra fazer meu
trabalho e ela não deve ficar chateada e nem magoada porque estamos ai para trabalhar. O
que é adianta ter oito ou nove caixas se tem apenas três pessoas trabalhando, isso não
adianta, então chamem essas pessoas que esta no concurso e que passou e coloque
trabalhar, para que a comunidade melhor atendida. Eu na noite de hoje senhoras e senhores,
o nosso colega o Professor Leandro, pois a gente auxiliou com mil reais que foi aprovado pela
Casa, parceria da Casa e da Prefeitura. Ele e sua filha Camila voltaram de São Paulo das
Paraolimpíadas Escolares, os dois ganharam um certificado, inclusive o Leandro como
professor, da Prefeitura Municipal de São Paulo, Governo Federal, Governo do Estado de São
Paulo e Confederação Brasileira do Esporte Escolar, o Comitê Paraolímpico Brasileiro, não é
qualquer um que recebe isso aqui, parabéns Leandro é um orgulho para nós. Eu convido para
nessa próxima quinta-feira dia cinco a se realizar aqui na Casa as 19h00min, sessão solene em
homenagem aos 50 Anos dos Santos Club Futebol, já vai fazer meio século, todos os senhores
e senhoras que estão ai hoje me ouvindo pela rádio ou pela internet estão convidados.
Encerro agradecendo ao senhor Deus por estar aqui representando minha comunidade mais
uma vez, que o pessoal do correio não fique magoado comigo e que fique todos na paz de
Jesus, obrigado. VEREADOR GUIDO MÁRIO PRASS FILHO: Saúdo a todas as pessoas aqui
presentes. Quero começar agradecendo a Administração ou a empresa que fez o concerto do
poste na Rua Nestor Paulo Hartamnn, pois estava sujeito a um dano maior se aquele poste
caísse em poderia dar um grande problema. Agora só falta o recolhimento de lixo que é nesta
mesma rua com a esquina com Henrique Barman, a gente pede que a Prefeitura faça um
mutirão, pois há muito lixo pela rua, porque esta chegando o Natal e Final de Ano. Falar
também da movimentação da CNM, que é uma reunião que teve em Brasília e pedem uma
manifestação por um aumento de recurso ao FBM, Fundo de Participação dos Municípios em
Dois Por centos, pois os Municípios vão para, estão sem recursos para cumprir com suas
obrigações. A CNM, luta pela distribuição dos Holds do Petróleo, que esta no Extremo
Tribunal Federal, como também recursos para o pagamento do piso do Magistério e também
os agentes comunitários. Estou encaminhando uma solicitação de concerto de luminária no
Beco Nadir Rosa, no Morro Negro, também a solicitação de patrolamento nessas mesmas
ruas. Também no Morro Negro na Estrada Beco Deoclesio, solicitamos também o
Patrolamento e ensaibramento e se possível à retirada de uma pedra que tem nessa mesma
rua, pois os veículos acabam batendo e trazendo prejuízo aos proprietários. Solicitamos que
o Executivo possa fazer patrolamento e ensaibramento na Rua Beco Nelson Campos na
localidade de Pega Fogo, Vereadora Carmen que nos prestigia nessa noite, sabe das
necessidades e peço que ela leve ao Secretário Distrital que possa atender essas localidades,
pois estão reclamando os moradores e com razão. Estou encaminhando um abaixo assinado
feito por um jovem com mais de duzentas assinaturas, pedindo o asfaltamento da Rua
Henrique Barman, estou encaminhando ao Executivo que atenda aquela comunidade e
vizinhança. Peço que o Município possa drenar água na Rua Rio Branco no Bairro Santa
Maria, lá está sendo feito uma grande terraplanagem e um terreno ficou acumulando água,
precisa-se que a Prefeitura abra a sarjeta para que a água não fique em posada ali
proliferando mosquitos e outros insetos. Solicitamos também um concerto de buraco na Rua
Davi Canabarro em frente ao numero 354, também possa ser feitor uma revisão ao longo
dessa mesma rua, pois tem vários concertos que devem ser feitos. Inclusive esse enfrente ao
numero 354, as pedras retiradas desse buraco, elas já estão tomadas de grama, mostrando
que já faz um bom tempo que está lá aquele buraco e alguns veículos à noite chegam a cair
nesse buraco estragando seus veículos. Estou encaminhado votos de pesar aos familiares do
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Senhor Geraldo Pereira Soares, peço a Deus que os de forças para suportar esse momento de
dor, pois era um grande amigo e um homem que sempre ajudou a nossa comunidade em
todo o que pode. Sempre participou a nossa comunidade e fica o nosso grande sentimento a
toda Família Soares pela perda desse grande amigo. E o Vereador Adalberto Soares,
tomando a palavra fala: Vereador eu gostaria de me associar a esse seu pedido, pois o
Geraldo foi meu colega em muitos anos na Azaleia e uma excelente pessoa que vai deixar
muita saudade. E retomando a palavra Vereador Guido: Quero dizer que junto com o colega
Telmo e Eduardo fizemos a Lei para os bancos e fico feliz ao saber que eles estão investindo
em segurança a todos os usuários. Uma boa semana a todos e fiquem com Deus. VEREADOR
LAURI FILLMANN: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Participamos aqui hoje a tarde
nesta Casa de uma reunião muito importante, uma brilhante ideia do Vereador Moises,
esteve aqui presente Presidentes de varias entidades como o Brito do Sindicato que faz um
importante trabalho, em frente daquela entidade. E realmente é de impressionar como se
chega a situações como estas, eu lembro que nos anos 70 a EMATER atuava fortemente no
interior fazendo um grande trabalho, ali plantou sua semente, mas ai o país por políticas
totalmente erradas acabo com o pequeno produtor, nos anos 70 há 80 acabou o pequeno
produtor. Agora nos últimos anos acanhadamente o Governo tem trabalhado essa idéia de
recuperação do pequeno produtor, pois esta voltando há acreditar um pouco e ai uma
entidade de fundamento básico para dar a sustentação nos planos e nos Projetos como a
EMATER, tem que passar por esse momento de apreensão e que chega ser assustador. E
acredito como dizia anteriormente através de pressão política, mobilização dos produtores,
enfim, vai ser possível mudar esse quadro que é muito importante. Fiquei muito feliz aqui de
ouvir o representante Osmar Gonzaga, pois falava que entre outros Projetos que tem
parceria com a EMATER, está chegando ao Município à inseminação para o gado. Isso é uma
necessidade, pois alguns Municípios já fizeram seus investimentos que bem importantes
como PRONAF, nós que o nosso também caminha nesse sentido, parabenizo há ARPLED por
buscar isso e com parceria com a EMATER, então por isso e por tantas outras razões e tantos
outras Projetos precisamos reverter esse quadro. Vamos votar nessa noite entre outros
Projetos, um repasse ao Arsenal Club de Tiros, muito importante e desde já quero dizer que
sou favorável, pois o arsenal tem feito juntamente com o Clube de Tito, um trabalho
importante ao longo dos anos no nosso Município. Mas quero lembrar mais uma vez que o
ano esta se esvaindo nas ultimas semanas e a questão cultural como cantos na sociedade
está esquecido e isso e cultura. E como se não bastasse isso tem toda essa questão que ai
passa há larga da vontade dos Municípios que a questão segurança está acabando, pois a
segurança e indispensável sim, mas as exigências fazem com que as pequenas sociedades
salões e outros pavilhões de festa, possivelmente não conseguiram fazer frente ao que a
legislação estará a exigir. Não somos contra a segurança, uma coisa são esses cubículos que
tem uma porta para entrar e é a da mesma da saída, esses nossos salões tem cinco ou seis
portas, vinte janelas que são gigantes, então eu acho que há um exagero que nem foi falado
aqui há poucos dias. E precisamos sim do auxilio do Município na questão cultural,
especialmente dos corais, onde um pequeno auxilio ajudara a manter peça importante que é
a pessoa e faz o maestro dos cantos. Quero deixar um convite a cada um e vocês e também a
todos que nos ouvem, para domingo prestigiar a festa da Comunidade Católica da Padilha
que é a tradicional festa anual da Capela da Nossa Senhora da Conceição, fica aqui o nosso
convite. Aquela gurizada merece apoio, como tantos outros voluntários e que com certeza
serão todos muito bem acolhidos em Padilha. Muito obrigado e que possamos ter uma
semana de luz. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Saúdo a todas as pessoas
aqui presentes e especialmente os professores que se fazem presentes aqui nessa Casa e
gostaríamos de vê-las com mais frequência. Eu gostaria de enviar votos de pesar a família do
seu Oto Andino Schmitt, ex-morador do Bairro Medianeira, faleceu no dia 26, criou sua
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própria família toda naquele bairro e também foi um excelente vizinho. O professor com
certeza o conhece e a sua família, nesse momento difícil para os seus familiares desejo e
envio os meus votos de pesar. Vereador Telmo tomando a palavra diz: Gostaria de me
associar ou então toda a bancada do PTB. Vereador Balbino: está considerado. Gostaria de
comunicar a todos os moradores da localidade de Olhos D Água e Cachoeira Grande. Para
avisar que a partir de quarta-feira será iniciado um serviço de patrolamento e ensaibramento
e feito alguns reparos em alguns bueiros, onde já foi feito a troca de canos de um bueiro
próximo a caso do Seu Ormindo e do Seu Breno Rost. Apesar das dificuldades iniciaram-se as
obras de asfaltamento na cidade, não começou pelo Bairro Medianeira como eu gostaria,
mas veio para a cidade, então eu também fico contente. Iniciando o asfaltamento pela Rua
13 de Maio, que é uma reivindicação antiga dos moradores, mas tive a felicidade de ter a
noticia do Senhor Prefeito que no próximo ano será contemplado o nosso bairro, iniciando-se
pela Rua Medianeira em frente à Escola João Martins Nunes. Gostaria de dedicar o resto do
meu tempo para dizer que, estão de parabéns aquelas senhoras, pois conheço apenas duas,
que cem ao longo dos anos demonstrando um amor por essa cidade, naquele trabalho junto
à praça em frente à Prefeitura. A cada dia que passa e a cada ano elas tem se sobressaído,
pois é um trabalho voluntário e um trabalho gratuito que foi feito por amor e com muita
dedicação e principalmente com bastante maestria. Estive em contato com o senhor Prefeito
e ontem à noite caminhando por lá, notei que, faltam bancos e deveremos nos próximos dias
colocar mais alguns bancos, porque a procura é bastante grande pelos nossos munícipes e
devemos contentá-los dando-lhes um pouco mais de conforto, colocando mais alguns
bancos. Tive a noticia de que um empresário gostaria de participar na colocação da sua
empresa, colocando lá os seus bancos, outra noticia importante também é que vamos
revitalizar a praça abandonada, por assim se dizer, na Vila Santa Terezinha. Demos o primeiro
passo para negociar aquela área atrás da igreja, pois vai ser uma tarefa difícil né Arleu, mas
acredito se ampliar aquela área doada pelo Município e se haver uma negociação com a
Igreja Católica para que possamos ampliar aquela praça, fechar a igreja e assim poder inibir
um pouco esses vândalos que picham nossa cidade. A própria Igreja Católica está toda
pichada e também as nossas escolas, porque são uns verdadeiros marginais, como já disse
nessa Casa e recebi um telefonema de um orelhão me fazendo algumas colocações, mas eu
respondi da seguinte maneira. Quando for feita ha nova reforma e a reforma e a pintura nas
escolas eu particularmente vou cuidar e com certeza, desculpas pela expressão, não gostaria
de encontrar ninguém pichando nossas escolas. E naquela escola estudaram os meus seis
filhos e todos eles passaram por aquela escola, amo aquela escola como meus filhos também
e eu não vou permitir que uns bandos de delinquentes fiquem a depredar e ficando
totalmente à vontade sem ter punição, pois ha punição sim e se não houver de uma maneira
haverá de outra. VEREADOR MOISÉS CANDIDO RANGEL: Saúdo a todas as pessoas aqui
presentes e saudar as professoras da escola João Martins Nunes que se fazem presente hoje
na Casa. No inicio do ano fiz uma solicitação para que fosse concertada a estrada Duque de
Caxias na localidade de Batingueira e nada foi feito, na semana passada fiz a indicação
novamente, devido à ligação dos moradores que estão nos cobrando, pedindo. Eu estive lá,
olhei a estrada, tirei fotos e já mostrei para todos os moradores, para de repente não dizer: a
o Vereador esta pegando no pé do Prefeito, por isso esta aqui as fotos. Os agricultores
juntaram os blocos de produtor, os quais eles tiram nota para provar a produção que sai
dessa estrada, esta aqui na minha mão dez blocos de produtores, que foram tirados notas
esse ano, não é blocos em dez anos é apenas desse ano, comprovada com o bloco de
produtor. Então é muito importante o com certo dessa estrada e pra minha felicidade o
Vereador Telmo que me autorizou dizer o nome dele aqui, disse que está previsto para a
semana que vem o com certo dessa estrada, então espero que assim seja feito. Não para de
chegar reclamações da Secretária da Agricultura desse Município, aproveito que o Secretário
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Laone está na Casa hoje, as maquinas da patrulha agrícola estão no tempo na chuva, no sol,
no sereno e isso vai estragar e daqui uns dias nós não temos mais. Quero deixar algumas
perguntas aqui, onde é a Secretária da Agricultura, existe uma sala na sede da Prefeitura, na
Sebastião Amoretti estão as maquinas o Secretário não esta em nenhuma dos dois lugares,
onde se encontra o Secretário da Agricultura. Os agricultores tentam falar com o senhor e
não lhe encontram, eles estão me ligando e eu ligo pouco para o senhor, agora os
agricultores estão tentando e não conseguem lhe achar. Quem coordena a patrulha agrícola,
ninguém sabe quem sabe quem ta coordenando, com quem eu falo, pois eu pedi o serviço e
não foi feito vou reclamar para quem, eu não acho ninguém, eu não sei nem aonde vou.
Essas são as reclamações dos agricultores, porque o Executivo tirou o poder do Conselho da
Agricultura que ajudava na gestão da patrulha agrícola e funcionava muito bem, eu gostaria
de saber. O Conselho da Agricultura que é formada por duas entidades ligadas a agricultura,
ajudava a coordenar a patrulha agrícola e isso foi tirado desde o inicio do ano, então
Secretário lamento lhe dizer, se o senhor não tem capacidade, pede pra sair, não da mais.
Prefeito Municipal não sei se o senhor têm compromisso com Laone, ou com partido dele
mais o seu compromisso é com o povo, o nosso compromisso é com o povo e tem que haver
uma mudança na Secretaria da Agricultura. Recebi muitas ligações de sexta pra cá, de vários
funcionários Municipais, dizendo que o Executivo Municipal cortou um beneficio do
funcionário, que é o Regime. Não só perdendo o Regime, acontece uma coisa pior aqui, o
décimo terceiro do funcionário ele é o reflexo do mês de dezembro, ou seja. O funcionário
que ganha 1 reais e tinha um Regime de 100%, ele ganhava 2 mil, ele ganhou 50% do décimo
no meio do ano, agora ele não tem mais direito a segunda parcela, quer dizer que perdeu a
metade do seu salário e a segunda parte do décimo. Os funcionários estão nos ligando
chorando, desesperados porque o Executivo tirou esse beneficio infelizmente eu deixo aqui a
minha indignação e espero Senhor Nelson como Presidente do Sindicato, para que tome uma
providencia e tenho certeza quer o senhor tem um histórico a defender o funcionário publico
e tenho certeza que o senhor vai tomar atitudes à frente do sindicato. Teria mais coisas para
falar aqui a respeito da EMATER, algo que os colegas já falaram e é importante que toda a
comunidade lute pela manutenção da filantropia da EMATER. E uma boa semana a todos.
VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes.
Primeiramente quero encaminhar algumas situações, com relação à Secretária do Meio
Ambiente e da Agricultura que esta na Casa. Tivemos hoje tratando com ele lá na Secretária
de Meio Ambiente, também tivemos na Prefeitura, onde eles se encontraram e
encaminhamos algumas situações em relação às borracharias do Município. O descarte dos
pneus, eles se encontram hoje com uma dificuldade de locar todos eles no mesmo local e
assim dificultando a mobilidade. Conversando com o Secretário, esta em providencia o local
chamado Eco Ponto, já fez uma indicação e entregamos para ele aqui e ele veio receber essa
indicação prontamente, aonde que nos próximos dias terá uma reunião com todo o pessoal
da borracharia, pois foi à sugestão que deixamos. Onde no qual poderá esclarecer como que
esta o andamento disso, pelo que eu acompanhei está bastante avançado, superando as
expectativas, também com relação da Secretária da Agricultura que nós votamos aqui na
Casa, o Projeto de Lei aonde a Secretária de Agricultura se desloca do meio ambiente para o
desenvolvimento. Tendo ai uma habilidade maior nos próximos dias e também um suporte
maior, ate porque estávamos lá com a Semeadeira e recebemo-la quebrada, tivemos
trabalhos estruturais de transição de Governo para que possamos desenvolver um trabalho
mais a contenta da comunidade. Destacamos também há colocação de algumas placas de
sinalizações de segurança e de transito lá no Bairro Santa Maria, encaminhamos algumas
sugestões, ate para o Vereador Nelson Jose Martins foi um dos propositores daquela ação. E
também o Secretário de Segurança e Transito, conversamos com o Prefeito, acredito que os
locais que estão não são ao mais adequados ate porque causou um ou outro transtorno para
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a comunidade ali. Conversando com o Prefeito e Seu Nelson, essa semana vamos dar uma
olhada para que as coisas possam se ajustar , também quero aqui pedir um pouco mais de
paciência a comunidade, com relação há Rua 7 de Setembro. Nos finais de semana o pessoal
aumenta o trafego de veículos, tanto que discutimos essa questão Vereador Telmo em
relação à Rua Farrapos, Davi Canabarro, mas especialmente na Rua 7 de Setembro. No inicio
do ano conversamos com a Secretária de Segurança e Transito e ela ficou com a
responsabilidade de colocar os redutores de velocidade naquela Rua para resolver
paliativamente aquela ação. E infelizmente a gente não conseguiu nas questões
orçamentárias a contemplar essas solicitações da comunidade, mas certamente na virada do
ano ou ainda esse mês a gente possa ter algumas tratativas que possam acalmar a
comunidade e dar segurança, para que as coisas venham se desenvolver como esta se
desenvolvendo. O Parque do Trabalhador esta em excelentes condições, a Rua 13 de Maio na
decida do Cemitério esta sendo asfaltadas e diversas outras demandas que vem se tratando a
contentar a nossa cidade. Destaco o apoio, Vereador Moisés, há EMATER da sua filantropia,
na questão de que o senhor vem levantando essa questão, fizemos a reunião hoje aqui e tem
o nosso apoio, também destacar referente à Feira do Livro o SESC, a Prefeitura, Secretária de
Educação e Transito, no ultimo final de semana tiveram ações excelentes. Com relação ao
IPTU, nós votamos aqui uma Lei onde ela predetermina e organiza essa questão do desconto
para os aposentados, acreditou eu que o problema não é uma Lei que nos votamos aqui e
nem a emenda que nos rejeitamos, acredito que o problema esta na Lei do tamanho mínimo
do terreno no Município, exemplo. O senhor aposentado tem o seu filho, fez a casa aos
fundos, hoje ele não pode fracionar porque a Lei Municipal determina 240 metros
quadrados, como o Vereador Nelson levantou aqui a Lei Federal é de 125 metros quadrados,
então devemos fazer um acoplamento nessa Lei. Então podemos passar a titularidade para o
seu genro, filho, enfim, a pessoa que o aposentado cedeu para fazer, assim o aposentado
terá o direito de ganhar o seu desconto e a pessoa na casa ao fundo ou à frente, poderão
pagar o seu imposto proporcionalmente a área de terra ao qual ela esta locada. Então
acredito que problema, em minha opinião, não é a questão do voto do IPTU, ate quanto o
Prefeito aumentou o limite para contemplar sim os aposentados em reunião lá na Associação
dos Aposentados e Pensionistas, mas sim a Lei do tamanho do terreno. Não pode se fizer o
fracionamento, não pode transferir a titularidade, daí tem esse impasse na Lei que regula de
maneira adequada. Apresentamos também na noite de hoje uma moção, com apoio da
Bancada do PP e PTB, referente à Bi Calçados, esse tranca rua que esta no Governo Federal
com relação à exportação de calçados para a Argentina. Ai quebrando o nosso setor
calçadista aonde apoiou a Bi Calçados, Sindicato do Sapateiro, Sapateiros e empreendedores
na qual que a situação se resolva e venha ao longo do tempo trazendo pontos positivos a
nossa comunidade. Era o que tinha para a semana e muito obrigada. VEREADOR ROBERTO
TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes e uma
saudação especial aos professores, a Diretora Natalia. Estive na DGO, com o Coronel Eduardo
Passos, tratando da questão das câmeras de vigilância de nossa cidade. Infelizmente esse
Projeto acabou tramitando errado lá por diversos setores que não precisaria, por ter entrado
de uma forma errada e acabou tendo toda essa demora, mas tivemos a garantia do Coronel
que imediatamente chamou sua equipe. E já colocou a disposição para ir atrás do processo e
buscar formas de resolver esse problema, para que possa ter de uma vez por todas isso em
funcionamento em nossa cidade. Quero fazer um agradecimento especial ao Aurélio da
CORSAN que esteve aqui hoje, pois estivemos debatendo uma questão muito grave de nossa
cidade que é a questão da abertura das valetas, pois se abrem as valetas e depois ficam lá
por 60, 90, 120 dias ate que providencie o fechamento das valetas. E a gente sabendo que
isso não mais possível hoje, então conversando com o gerente da CORSAN a gente tem
vontade de encaminhar um documento ao Diretor Presidente da CORSAN, para que
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possamos buscar agilidade desse trabalho. Pois hoje conseguimos fazer no mesmo dia e daí
pra minha surpresa, inclusive as empresas dizem por ai que, quando estão prestando serviço
para a CORSAN tem 60 dias para o fechamento, não é verdade. Eles têm 24 horas para fazer
fechamento das valetas e é bom que a comunidade fique informada com relação a isso e se
passar de 24 horas, inclusive a empresa recebe multa pelo não comprimento dentro das
horas pelo fechamento das valetas. Gostaria de fazer uma solicitação verbal que o Governo
informa essa Casa com é que esta as tratativas do cadastramento da regularização fundiária
que já esta acontecendo em outros Municípios e o nosso ainda não começou. Queria fazer
um convite, para o Vigésimo Quinto Gabinete Móvel que vai acontecer na Rua Guarani
número 8 no Bairro Aimoré, neste sábado a partir das 9h0min. Em especial quero convidar
Vereador Balbino para estar junto com nós lá para estar lá atendendo a comunidade com o
Gabinete Móvel e o encerramento é o ultimo gabinete do ano e gostaríamos de ter os
Vereadores se quiserem aparecer lá, estão todos convidados. Eu conversei com o Prefeito e
ele disse que já havia sanado esse problema com relação a cobrança de protocolo,
novamente no dia 25 agora, foi corado os cincos reais para fazer um pedido de limpeza
terreno, visto de que é obrigação da Prefeitura cobra a multa, coloca no IPTU faz alguma
coisa, só tem que fazer e tomar providencia. Eu quero aqui também com relação ao fato
ocorrido na Escola João Martins Nunes, em nome da Diretora Natalia eu quero agradecer a
agilidade com que vocês providenciaram em fazer um levantamento a minha intenção,
quando no momento recebi a denuncia foi de que se apurassem os fatos. Pois pra mim é algo
bastante grave e talvez eu não tenha tido a agilidade, a coordenação para resolver isso de
outra maneira e acabei fazendo uma indicação no primeiro momento eu pensei encaminhar
o documento onde fique comprovada a ação do Vereador após á denuncia, então foi este o
intuito. Quero dizer diretora o grande carinho e sei do trabalho da escola, eu quero dizer que
sou parceiro em nome de todas as diretoras que passaram todas as diretoras. E eu sei da
dedicação de vocês só não me senti no direito de ir lá fazer a intervenção direta e conheço os
trâmites, então eu deveria pedir a Secretária de Educação para fazer isso. E em nome disso
eu quero lhe dizer: eu autorizo que seja lido o ofício 22 que veio da Escola João Martins
Nunes, se depender da minha autorização já está autorizado, que seja lido pelo respeito que
tenho por vocês. Muito obrigado. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Saúdo todas as
pessoas aqui presentes. E prestar a minha solidariedade as professoras da Escola João
Martins Nunes, em reconhecimento ao trabalho e quem esteve por mais de dez anos dentro
de uma sala de aula sabe o que é exercer essa atividade. Então eu me coloco aqui a
disposição das professoras, para qualquer situação temos a comissão de educação na Casa e
sempre quer for preciso às portas estarão abertas para vocês. No dia 12 de Agosto eu fiz uma
indicação ao Executivo Municipal, que juntamente com a Secretária Competente procedesse
como o fechamento dos buracos causados pelo rompimento da rede de esgoto em frente à
casa de numero 512, na Rua Auto João Muratore no Bairro Santa Rosa. Em função de o
rompimento ter acontecido há bastante tempo, essa calçada está desmoronando e a
proprietária não pode construir um muro por causa dessa situação e essa indicação a mesma
já havia sido feita em janeiro, novamente em março. A proprietária dessa casa foi ate a
Secretária de Obras, conversou com uma pessoa e o que foi orientado, foi de que ela
protocola-se um pedido e ai eu fico me questionando, quem dá esse tipo de orientação, esta
respeitando o trabalho de um Vereador ou não. As pessoas nos procuram diante das suas
dificuldades, dos seus problemas porque nós significamos a representação do povo e quando
essa nossa autoridade não é reconhecida, ficamos bastante chateados porque o nosso
trabalho deixa de ser valorizado, então eu gostaria que fosse repensado essa situação.
Quando um Vereador faz uma indicação ou uma solicitação é porque alguém pediu e esse
Vereador esta representando uma parte da comunidade, então peço sejamos ouvidos e que
não se passe por cima da nossa autoridade, não de achar que mandamos algo na cidade, mas
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a autoridade de quem representa o povo. Porque os podidos nos chegam diariamente, seja
pessoalmente, pelo telefone ou facebook e quando e dito que as nossas indicações não têm
valor, deixa de existir a função de um Vereador, então que fosse repensada pela pessoa que
falou isso, a forma que ela lida com as indicações que são feitas pelo Legislativo. Mas não é
só de espinhos que a nossa função vive, eventualmente acontecem situações que nos deixam
bem infelizes, na quinta-feira dia 28, eu e a Presidente da APATA a Fernanda, estivemos
reunidos juntamente com o Secretário do Meio Ambiente Laone e com o Prefeito Titinho.
Para tratar especificamente da criação de uma Clinica Veterinária publica em Taquara, diante
das demandas que existe na nossa cidade dos maus tratos, abandonos e das ninhadas das
cadelas que são abandonadas junto com os seus filhotes ou prenhas, existe a real
necessidade de que a nossa cidade tenha uma clinica veterinária publica. Para tratar desses
casos, esse serviço atualmente e feito por voluntários e por pessoas que se identificam com a
causa, mas chega um ponto onde não tem mais como sustentar essa situação. E eu fico muito
feliz que pela primeira vez o Executivo Municipal, esta escutando e esta levando isso a serio
esta causa, a causa animal ela pode parecer invisível para muitas pessoas e também pode
parecer sem valor. Mas para muitas outras pessoas ela afeta diretamente a vida dessas
pessoas e nós como voluntarias que somos a tantos anos nessa causa em Taquara,
desempenhando um trabalho sem receber nada em troca, pela primeira vez estamos tendo o
retorno daquilo tudo que pedimos ao longo desses anos. E que aqui em Taquara seja feito
algo em prol desses animais de rua e também em prol das pessoas que cuidam dos animais
de rua, eu estou bastante feliz e eu tenho certeza que nessa administração vai ter uma clinica
veterinária publica em Taquara. Para tratar dos animais abandonados e também para
aqueles cujos donos não têm posse de leva-los em uma clinica veterinária. Eu agradeço a
atenção de todos e desejo que todos possamos ter uma excelente semana, muito obrigada.
VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Nós temos
visto em todas as noites que passam no centro da cidade o grande numero de pessoas que
vão a nossa praça, então nada mais justo que essa Casa, pela primeira vez ajudando com
valores, que não podemos aumentar porque temos contas para pagar do ano passada. Mas
colocamos algum valor em torno de 15 mil reais, para que eles conseguissem então fazer
esse Natal Mágico junto com o Município e hoje nós vimos que é uma realidade, então
vamos fazer um oficio em nome da Casa agradecendo o trabalho dessas voluntarias. Pois não
é no final do ano que elas começam mais sim no meio do ano, para se prepara para que
quando chegue ao final de novembro e inicio de dezembro, possa haver esse natal mágico
em nosso Município. Não pode me fazer presente na Padilha porque estava apresentando a
Câmara na Feira do Livro e encaminharam o oficio ao Professor Edmar, Secretário da
Educação para que em nome dele seja então. Também reconhecido o trabalho de todas as
pessoas que ali estiveram como professores profissionais das escolas, enfim, todos que
estiveram envolvidos durante os três dias em que houve a Feira do Livro. Professor Edmar é
uma pessoa que nós reconhecemos nele o bom Secretário que ele é, nós sabemos que a
Educação tem as suas verbas e anda com suas próprias pernas. Mas lá precisa alguém que
consiga colocar em funcionamento os orçamentos da educação, para então se possa lá na
frente ter o resultado do ano letivo, para as nossas crianças estarem preparadas para o ano
seguinte. Gostaria de mandar um oficio para há escola João Martins Nunes, participei lá na
terça-feira como jurado e vimos o trabalho realizado naquela escola na presença dos alunos,
com diferença de idade. Fizeram três desfiles e que nos conseguimos ver que lá estavam
presentes as famílias dos alunos, isso é muito importante, isso tem uma importância de o
aluno estar lá participando de um evento, mas sim com a presença da família. As nossas
crianças, os jovens para que lá na frente eles tenham um caminho a seguir no qual não seja o
caminho errado, vamos encaminhar esse oficio em nome dos professores e da diretoria da
escola. Acho que foi o Vereador Beto Timóteo que falou em relação as câmera de vigilância,
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hoje o Município já necessita de uma câmera na entrada do Loteamento Tito, talvez precise
de uma também antes da Vila Aimoré que pegue aquelas ruas. É que o Município se preparou
para uma coisa que acabou não saindo como deveria sair, há quantos anos essas câmeras já
estão instaladas, o funcionamento foi precário quando funcionou meia dúzia de câmeras,
câmera que era só a caixa e que não havia nadar dentro da caixa. Então eu acho que o
Prefeito deveria ter feito quando assumiu uma sindicância para ver o que estava recebendo,
hoje com certeza precisamos colocar outras câmeras, para que o nosso Município possa ser
um pouco melhor vigiado. E também o acerto para que a brigada assuma, porque hoje eu
não sei se já foi retirado, mas ainda estava funcionando a Secretária de Educação, então e
necessário que aguarde o próximo ano e que tome uma providencia em relação a isso. Era
isso que eu tinha a dizer. Após a Palavra em Expediente o Presidente deu início a Ordem do
Dia, solicitando que a Diretora Legislativa procedesse na leitura dos Projetos em pauta,
acompanhados dos Pareceres das Comissões desta Casa, para posterior discussão e votação
em Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 241/2013 (Executivo Nº 186) Autoriza o
Pode Executivo a repassar a quantia de até R$ 9.000,00 para o ARSENAL CLUBE DE TIRO, 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, Sandra, Balbino,
Lauri, Régis, Telmo e Guido. PROJETO DE LEI Nº 242/2013 (Executivo Nº 198) Autoriza o
Poder Executivo a repassar recursos financeiros para a Sociedade Esportiva e Recreativa
Santos, a título de incentivos, 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: Telmo, Guido, Balbino, Adalberto Soares, Sirlei, Eduardo e Moisés. PROJETO
DE LEI Nº 243/2013 (Executivo Nº 199) Altera e acrescenta dispositivos na Lei Municipal nº
3.902/2007, que autoriza a realização de Convênio de Cooperação com o Estado do Rio
Grande do Sul e com a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio
Grande do Sul, a celebração de Contrato de Programa com a CORSAN, e dá outras
providências. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua
forma original. Manifestou-se sobre a matéria o Vereador Valdecir de Almeida. O Presidente
Nelson Martins Retirou o Projeto de Pauta, para melhor analisá-lo junto ao Executivo
Municipal. PROJETO DE LEI 244/2013 (Executivo nº 200) 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. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Emenda Modificativa ao Projeto e
a mesma foi APROVADA por unanimidade. A seguir o Projeto acompanhado da Emenda
também foi APROVADO por unanimidade. Manifestou-se o Vereador Guido Mario. Após a
votação o Presidente com a concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a
votação da matéria a seguir e a mesma foi APROVADA por unanimidade: Moção: Moção de
Apoio nº 041/2013. Requerimentos: Nº 289 a 293/2013. Pedidos de Informações: Nº 129 e
130/2013. Indicações: Nº 881 a 895/2013. Atas: Nº 3.945 e Ata da Audiência Pública sobre a
possível mudança de sentido no trecho da Rua Farrapos, realizada em 26.11.2013.
Requerimentos Verbais: VEREADOR TELMO VIEIRA: 1º - Solicita que o Executivo Municipal
através das Secretarias Distritais proceda na colocação de placas indicativas informando a
existência de animais silvestres junto às estradas do Interior, pois vários atropelamentos vêm
ocorrendo a esses animais. VEREADOR TELMO VIEIRA: 2º - Através deste solicito ao
Departamento competente do DAER que providencie com urgência a colocação de placas de
sinalização bem antes da curva acentuada em declive que antecede a Ponte do Rio dos Sinos,
na ERS 020, informando o estreitamento da mesma e a existência de um semáforo. Tal
pedido se faz necessário, pois no local pode vir a ocorrer graves acidentes por falta de
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informações adequadas. VEREADOR TELMO VIEIRA: 3º - Através deste envio Votos de
Congratulações ao Senhor José Luis Monteiro, treinador e apoiador da Escolinha de Futebol
Sete do Rio da Ilha, pois com recursos próprios ensina meninos no esporte futebol dispondo
de seu tempo integral nesse projeto social. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: 4º Através deste envio Votos de Congratulações ao Major André Ilha Feliú; Tenente Fonseca,
Sargento Santos e demais Policiais Rodoviários Estaduais que mantiveram a segurança no
Evento 5º Desafio das Hortênsias, realizado no último domingo, dia 1º/12. Parabéns a todos.
VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA E BANCADA DO PTB: 5º - Vem através do
presente, enviar Votos de Pesar aos familiares do senhor Oto Ondino Schimidt, que veio a
falecer no dia 26/11, 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 forças para
suportar esse momento de dor. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS EM NOME DA CASA: 6º Através deste envio Votos de Congratulações às Voluntárias do Natal, que realizam um
belíssimo trabalho na ornamentação natalina de nossas ruas, embelezando a cidade e
trazendo a todos o verdadeiro espírito do Natal. Parabéns a todas. VEREADOR NELSON JOSÉ
MARTINS EM NOME DA CASA: 7º - Através deste envio Votos de Congratulações à Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Esporte, e em nome do Secretário Antônio Edmar Teixeira
de Holanda parabenizo a todos pela realização da Feira do Livro, junto a Praça Marechal
Deodoro, neste final de semana. “A leitura aciona a emoção, estimula imagens e ideias e tem
papel fundamental no desenvolvimento da criança. Pelo imaginário ela dá os primeiros
passos na compreensão de si mesma e do mundo”. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS EM
NOME DA CASA: 8º - Através deste envio Votos de Congratulações à Direção e Professores da
Escola Municipal de Ensino Fundamental João Martins Nunes, pelo Desfile realizado, junto a
Escola na última semana, o qual teve uma participação expressiva da família dos alunos
valorizando ainda mais o evento. Parabéns a todos, pois feliz aquele que transfere o que sabe
e aprende o que ensina. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 9º - Solicita que o Executivo
Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda no serviço de patrolamento e
ensaibramento da Rua Casemiro de Abreu, Bairro Medianeira, pois a mesma encontra-se em
mau estado de conservação. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: 10º - Solicita à Mesa
Diretora que seja reencaminha a Moção de Apelo Nº 015, aprovada por unanimidade em
Sessão Ordinária do dia 24 de junho do corrente ano, que trata da Manutenção da Filantropia
da EMATER/RS, bem como seja anexada junto à mesma a lista de presença da reunião
realizada nesta tarde, no Plenário desta Casa que denominou o movimento popular em
Defesa da EMATER. Requer também que seja enviada cópia ao Juiz Federal que proferiu a
última decisão. Finalizando os trabalhos o Presidente fez os seguintes Comunicados: 1º - Será
realizada Sessão Solene dos 50 anos da Sociedade Esportiva Recreativa Santos, no dia 5 de
dezembro, às 19h, no Plenário desta Casa. 2º - A Sessão Solene de Outorga dos Títulos de
Cidadania ficou marcada para o dia 12 de dezembro, às 19h, e os Vereadores receberão os
convites que deverão ser entregues em mãos aos homenageados. Nada mais havendo a
tratar, às 20h40min, o Presidente encerrou a presente Sessão Ordinária, agendando outra
para o dia 09 de dezembro do corrente ano, às 18h no Plenário desta Casa. E, para constar,
eu Silvana Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de Vereadores de Taquara, lavrei a
presente Ata, que segue assinada por e pelo Servidor Mateus Diovani dos Santos Lopes, o
qual transcreveu a Palavra em Expediente, onde após lida e aprovada também será assinada
pelos Vereadores desta Casa Legislativa. Sala de Sessões, 02 de dezembro de
2013...........................................................................................Silvana Lopes e Mateus Diovani.
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