ATA Nº 3.942
Aos 04 dias do mês de novembro do ano de 2013, às 18h no Plenário da Câmara de
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 40ª 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 que a Diretora Legislativa procedesse na
leitura dos Ofícios e das matérias que deram entrada nesta Casa, para o
conhecimento de todos. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 872/2013,
encaminha relatórios em atendimento a Lei Federal nº 9.452/97, referentes aos
meses de agosto e setembro de 2013, para ser afixado no mural desta Casa. OFÍCIO
Nº 878/2013, encaminha Leis Municipais nº 5.336 a 5.343, sancionadas em 30 de
outubro de 2013. OFÍCIO Nº 880/2013, encaminha Leis Municipais nº 5.345 e 5.346,
sancionadas em 1º de novembro de 2013. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS:
DECRETO LEGISLATIVO Nº 004 de autoria do Vereador ADALBERTO CARLOS SOARES Concede o Título de Benemérita Cidadã Taquarense a Senhora LEILA MARIA
BISCHOFF. DECRETO LEGISLATIVO Nº 005 de autoria do VEREDAOR ARLEU MACHADO
DE OLIVEIRA - Concede o Título de Benemérito Cidadão Taquarense ao senhor
RICARDO LUIZ NEUMANN. DECRETO LEGISLATIVO Nº 007 de autoria do VEREADOR
RÉGIS BENTO DE SOUZA - Concede o Título de Cidadão taquarense ao Senhor
IDERCIAL ZAMBRANO. PROJETO DE LEI Nº 213/2013 (Executivo Nº 181) Institui o DIA
MUNICIPAL DO TRÂNSITO SEGURO, e dá outras providências. REQUERIMENTOS: Nº
254/2013 VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO: Através deste solicito que o Presidente
desta Casa, Vereador Nelson José Martins envie convite ao Prefeito Municipal e
Secretário de Saúde, para virem a esta Casa na próxima Sessão Ordinária, dia 11/11 e
juntamente com os demais Vereadores recepcionar os Médicos Cubanos Roger
Montesinos e Irene Milagros, os quais a partir do dia 1º deste mês prestarão
atendimento em nosso Município no período de três anos pelo Programa Mais
Médicos do Governo Federal. Nº 255/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS
SANTOS: Solicito ao Presidente da Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social
desta Casa, que registre denúncia feita a este Vereador, conforme relato da senhora
Sonia Maria da Silva que por ter filhos pequenos constantemente recorre ao
atendimento do Posto de Saúde e lá percebe que é constante o mau humor do
Médico Dr. Eugênio que atende no Posto de Saúde Piazito, segundo ela em uma das
consultas o Médico xingou seu filho com palavras de baixo calão. Nº 256/2013
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito ao Presidente deste Legislativo,
Vereador Nelson José Martins que envie convite para vir a esta Casa o Prefeito, VicePrefeito e os Vereadores Mirins e que neste dia seja organizado um momento de
interação junto aos Vereadores desta Casa. Nº 257/2013 VEREADOR ROBERTO
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TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito ao Presidente deste Legislativo, Vereador Nelson
Martins que marque uma reunião e convoque o Secretário Municipal de Segurança e
Trânsito, para que venha a esta Casa explicar os motivos pelos quais as câmeras de
vigilância ainda não estão funcionando em nossa cidade. Nº 258/2013 VEREADOR
RÉGIS DE SOUZA: Venho por meio deste solicitar a Brita Rodovias manutenção
asfáltica na saída da Rua Professora Noely klain, Bairro Santa Maria, para ERS 115,
pois neste local existe um buraco que dificulta a entrada e saída de veículos, inclusive
falta sinalização indicando a redução de velocidade na ERS 115 pela Rua de acesso
local ao Bairro. Nº 259/2013 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste envio
Votos de Congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Taquara, pelo VIII
Encontro de Famílias do Templo e do Coral Louvor ao Rei – Setor Bairro Santa Rosa,
realizado neste final de semana, com o Tema: “Dá-nos possessão entre os irmãos de
nosso pai.” Nm. 27.4b. Parabenizo a todos nas pessoas do Pb. Jorge Hahn e Pb.
Fernando Moura e que Deus continue os iluminando para a continuação e o
crescimento deste belíssimo trabalho. PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 123/2013
VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal informe a este
Vereador o motivo pelo qual as Escolas Municipais de Educação Infantis (EMEIs),
passaram a receber a merenda escolar de 15 em 15 dias e não mais uma vez por
semana, sendo que a quantia continua a mesma. Também solicito informações se o
fornecimento da merenda será mesmo encerrado no final de novembro. Se sim, como
ficarão as crianças, já que o ano letivo encerra no final de dezembro? Nº 124/2013
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal
encaminhe a este Vereador cópia da homologação da licitação, para o projeto e obra
de restauração do imóvel conhecido com “Casa Vidal”. Nº 125/2013 VEREADOR
MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador se será
realizada a EXPOCAMPO, Edição 2014. Nº 126/2013 VEREADOR MOISÉS RANGEL:
Solicito que o Executivo Municipal encaminhe a este Vereador cópia do relatório de
serviços prestados pela Patrulha Agrícola, constando nome do produtor, serviço
realizado e horas máquinas no ano de 2013. Nº 127/2013 VEREADORES LAURI
FILLMANN E VALDECIR DE ALMEIDA: Solicitam ao Executivo Municipal informações a
respeito do terreno situado as margens da Avenida Sebastião Amoretti, local onde
futuramente deverá ser instalado um Quartel para os Bombeiros da cidade de
Taquara, tendo em vista que o referido terreno encontra-se com obras de
terraplanagem e os Vereadores desta Casa, foram convidados para o lançamento da
pedra fundamental de início das obras da UPA 2, amanhã dia 5 de novembro, as 9:30
horas. Neste sentido estes Vereadores solicitam informações ao Executivo de quando
serão iniciados os trabalhos de construção do referido Quartel, solicitando cópia do
projeto de construção do mesmo e da UPA 2. Justificativa: Os Vereadores que este
subscrevem, estiveram reunidos junto do Secretário Estadual de Segurança Pública do
Estado do Rio Grande do Sul, senhor Airton Aloísio Michels, no início deste ano, e na
ocasião o mesmo afirmou que tudo ficou bem alinhavado aguardando manifestação
de Vossa Excelência, o que no momento nos faz expedir este Pedido de Informação,
aguardando resposta. Bem como alertamos a necessidade urgente de termos um
Quartel construído no perímetro urbano de nossa cidade, tendo em vista os incêndios
que tem ocorrido nos últimos dias. INDICAÇÕES: Nº 802/2013 VEREADOR ROBERTO
TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria
competente proceda no recolhimento de lixos, entulhos e lama que ficaram após a
enchente das últimas semanas na Rua Joaquim Nabuco, no Bairro Cruzeiro do Sul. Nº
803/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que o Executivo
Municipal inclua rede de esgoto na Rua Celeste Domingues de Souza do Bairro
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Medianeira no Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC) do Governo Federal. Nº
804/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que o Executivo
Municipal juntamente com a Secretaria competente proceda com urgência no
calçamento da Rua Celeste Domingues de Souza, no Bairro Medianeira. Nº 805/2013
VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicita manutenção em bueiro localizado na esquina da
Rua Arnaldo da Costa Barth com Rua Rio Branco atrás do Supermercado Rissul.
Justifico o pedido, pois o mesmo está prestes a desabar causando risco aos pedestres
e veículos. Nº 806/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal
juntamente com a Secretaria competente proceda no serviço de patrolamento e
ensaibramento da Rua Arno Faiock, no Bairro Mundo Novo. Nº 807/2013 VEREADOR
TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria
competente proceda na limpeza de uma boca de lobo localizada na Rua Mundo Novo,
esquina com a Rua Arno Faiock, pois a mesma encontra-se obstruída impedindo o
escoamento da água, causando transtornos aos moradores. Nº 808/2013 VEREADOR
TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria
competente proceda na construção de uma boca de lobo na Rua João Kuplick,
próximo ao nº 2002, no Bairro Mundo Novo. Justificativa: Existe apenas uma boca de
lobo em um dos lados da referida Rua, prejudicando assim os moradores do outro
lado que por ser uma parte mais baixa a água das chuvas acaba invadindo as
residências. Nº 809/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Sugiro ao
Executivo Municipal que faça um estudo de organização funcional na busca
de eliminação de pagamento de aluguéis. Uma das sugestões é que seja construído
um “centro administrativo”, onde hoje é usado como simples estacionamento, área
nobre já de propriedade da Prefeitura Municipal ao lado da mesma. Justificativa:
Sabemos da existência de diversas fontes de financiamentos que pode ser pago em
longo prazo inclusive com carência de vários anos para o início do pagamento, e assim
pagando com o mesmo dinheiro que é pago os aluguéis hoje, e por vez construindo
um prédio moderno em local nobre para dar mais agilidade e conforto para o
contribuinte que hoje tem que perambular pela cidade atrás das secretarias que se
mudam como ciganos, ou seja, um dia está num lugar e no outro em outro, sem
paradeiro certo, causando a maior confusão para o contribuinte. Nº 810/2013
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal
através da Secretaria competente proceda com urgência no conserto de um buraco
no calçamento na esquina da Rua Albino Boes, Bairro Santa Rosa, Loteamento dos
Coqueiros. Justificativa: O buraco foi feito pela CORSAN para conserto de canalização.
Nº 811/2013 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Indico ao Setor de Calceteiros, para que
realize a manutenção de paralepípedos na Rua Professora Noely klain no Bairro Santa
Maria, entroncamento com a ERS 115, pois existem muitos declives e falta de
paralepípedos, causando buracos e dificuldades para os veículos locais terem acesso à
rodovia e vice e versa. Nº 812/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda no conserto
da canalização que passa pela Creche que está sendo construída na Rua Coronel
Neves, fundos da Escola Municipal 17 de Abril. Justificativa: Durante a construção da
Creche foram quebrados os canos e a boca de lobo existente, além disso, foi
depositado material em cima da mesma para facilitar o tráfego dos caminhões que
levavam o material para a referida obra. Agora com qualquer chuva, em função da
canalização obstruída a água corre pela rua mudando seu curso trazendo muitos
transtornos e prejuízo aos moradores que têm suas residências alagadas. Nº
813/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal,
juntamente com a Secretaria competente providencie a colocação de material
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(saibro) no entroncamento da Rua Ejo Macedo com a Rua Helga Rosa Klain Marmitt,
no Bairro Mundo Novo. Tal pedido se faz necessário, pois a forte correnteza das águas
causou um enorme buraco colocando em risco os veículos que por ali transitam. Nº
814/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal,
juntamente com a Secretaria competente proceda na abertura de bocas de lobo no
percurso da Rua Mundo Novo, para que as águas sigam o curso natural evitando que
as mesmas corram pelas Ruas perpendiculares se acumulando na Rua Ejo Macedo. Nº
815/2013 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal juntamente
com a Secretaria competente estude a viabilidade de elaborar um projeto de
calçamento para as Ruas 24 e 28 de Junho, no Bairro Tucanos. Tal pedido se faz
necessário para dar melhores condições de acessibilidade aos moradores locais. Nº
816/2013 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Indica ao Prefeito Municipal de nossa
cidade juntamente com o Secretário Municipal da Saúde, para que estudem a
possibilidade de instituir um local de referência da Saúde do Homem junto a esta
Secretaria, para podermos tratar dos problemas de saúde masculina, assim como já
vem sendo realizado durante todo o ano com a Saúde da Mulher. Justificativa: Assim
como foi determinado o mês de outubro como Outubro Rosa, na busca da prevenção
à saúde da mulher, estamos com o Novembro Azul, na busca da prevenção da saúde
masculina. Neste sentido buscamos atendimento durante todo ano, para os eventuais
problemas de saúde que podem afetar o homem. Nº 817/2013 VEREADOR SIRLEI
SILVEIRA: Venho por meio deste, requerer ao Senhor Prefeito Municipal Tito Lívio
Jaeger Filho, para que determine a Secretaria de Obras, que proceda numa vistoria na
frente de todos os Estabelecimentos de Ensino, para conferir e reforçar as linhas
amarelas e também as faixas de segurança, pois em muitas escolas as mesmas já se
encontram apagadas, o que colabora, em muito, para que aconteçam acidentes com
os escolares. Contando com a boa vontade e compromisso que o representante do
Executivo Municipal tem demonstrado na resolução dos problemas que se
apresentam, desde já a comunidade agradece. Nº 818/2013 VEREADOR SIRLEI
SILVEIRA: Venho por meio deste requerer ao Senhor Prefeito Municipal Tito Lívio
Jaeger Filho, que determine ao Secretário de Obras para que proceda ao
patrolamento e ensaibramento da Rua Eduardo Barth, com o objetivo de tornar a Rua
mais baixa que as casas que estão lá localizadas, em função de nas últimas chuvas que
ocorreram, a água ter invadido as casas, deixando um sério prejuízo aos proprietários.
Sendo o que tinha para o momento, quero deixar registrado que os moradores
daquela localidade compraram canos para realizarem uma obra futura, onde terão
solucionado o problema do esgoto, mas no momento o que eles estão solicitando é a
simples ação de rebaixamento da referida rua. Sendo o que tinha para o momento,
envio cordiais saudações. Nº 819/2013 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicito
que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie o
serviço de roçada na Avenida Sebastião Amoretti que compreende a Empresa
Prativita até o IACS. Nº 820/2013 VEREADORES MOISÉS RANGEL E LAURI FILLMANN:
Solicitam que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente
providencie o serviço de patrolamento e ensaibramento da estrada que liga Açoita
Cavalo com a localidade de Quarto Frio, pois em dias de chuva o transporte escolar
não tem acesso naquele local. Nº 821/2013 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito
que o Executivo Municipal juntamente com o Setor de Iluminação Pública proceda no
conserto de uma luminária localizada na Rua Manoel de Medeiros Bedeco, nº 1792,
Morro do Leôncio. Nº 822/2013 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o
Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente providencie a
desobstrução de uma boca de lobo situada na Rua Nelson Renck, nº 3027, no Bairro
Ata nº 3.942, de 04 de novembro de 2013

Página 4 de 22

Sagrada Família. Nº 823/2013 BANCADA DO PP e demais Vereadores: Os Vereadores
da Bancada do PP, com apoio dos Vereadores que abaixo subscrevem, solicitam ao
Executivo Municipal que seja encaminhado a esta Casa com urgência, Projeto de Lei
concedendo a todos os Conselheiros Tutelares de nosso Município os direitos
previstos na Lei Federal Nº 12.696, de 25 de julho de 2012, em anexo, que Altera os
Arts. 132, 134, 135 e 139 da Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e
do Adolescente), para dispor sobre os Conselhos Tutelares. Justificativa: Este Projeto
se faz urgente e necessário, tendo em vista que no artigo 132 da Lei, trata que cada
Município disporá quanto à remuneração dos respectivos membros do Conselho
Tutelar, aos quais é assegurado o direito a: I - cobertura previdenciária; II - gozo de
férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração
mensal; III - licença-maternidade; IV – licença paternidade; V – gratificação natalina.
Parágrafo único. Constará da lei orçamentária municipal previsão dos recursos
necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação
continuada dos Conselheiros Tutelares. A Administração Municipal em breve deverá
estar encaminhando a esta Casa, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento
para o Exercício de 2014, os quais deverão constar a receita prevendo o pagamento
futuro das férias e da gratificação natalina para os Conselheiros Tutelares, diante de
Lei em vigor. Como a LDO e a LOA ainda estão sendo confeccionadas pela
Administração, o Projeto para contemplar os direitos mencionados anteriormente aos
Conselheiros Tutelares no ano que vem, devem estar previstos em Lei Municipal. Bem
como, para contemplar os Conselheiros ainda neste ano, a previsão deve ser realizada
e alocado recursos para esta finalidade. Em 14 de janeiro deste ano, foi encaminhada
a Indicação Nº 18, de autoria do Vereador Guido Mario Prass Filho, conforme anexo, o
qual recebeu resposta de Vossa Excelência através do Of. Gab. nº 87, de 1º de
fevereiro de 2013, também em anexo, “que esta solicitação fora encaminhada a
Assessoria Jurídica para verificar a viabilidade e implicações.” Diante desta resposta,
estamos nos manifestando em tempo oportuno para que os Conselheiros Tutelares
possam ainda em 2013, ser contemplados com o pagamento das férias e da
gratificação natalina, havendo previsão legal em Lei Municipal. MOÇÃO: MOÇÃO DE
APELO Nº 034/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Vem através da presente, encaminhar
Moção de Apelo a ser enviada a Brigada Militar – CRBM, 3º Batalhão Rodoviário, 1º
Tenente QTPM César Batista da Fonseca, com cópia ao Comando da Polícia Rodoviária
de Taquara. Prezado Senhor, estamos buscando policiamento junto a Ponte do Rio
dos Sinos, ERS 020 desta cidade, para que enquanto o problema da mesma não se
resolva na questão de segurança no local, especialmente em horários críticos, como
saída de Faculdades, Cursos, Colégios e outros, possa ter uma viatura assegurando o
retorno dos cidadãos sem serem afligidos por meliantes naquele local. Em nota
agradecemos desde já a atenção e a segurança de nossos munícipes.
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Convites: 1- Escola Municipal 17 de Abril,
para Feira do Livro dia 14/11. 2- Escola Municipal Tia Bete, para Mostra de Trabalhos
dia 07/11. 3- IACS para solenidades dos 85 anos do Instituto, dias 15 a 17/11.
Informativo do Sindicom, Revista Delegações de Prefeituras Municipais e Telegrama
do Ministério da Saúde, pagamento de Saúde da Família, comp. 09/2013. Após a
leitura da matéria Presidente deu início a Palavra em Expediente, concedendo o
tempo de 05 (cinco) minutos a cada Vereador, seguindo a ordem descrita no Artigo 91
do Regimento Interno desta Casa. PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR MOISÉS
CÂNDIDO RANGEL: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Tivemos hoje pela
manha uma reunião da Comissão da Saúde com os Diretores do Hospital Bom Jesus e
quero definir essa reunião como talvez um divisor de águas na Saúde do nosso
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Município ou pelo menos uma grande mudança no relacionamento dessa Casa com a
Direção do nosso Hospital. Tivemos a oportunidade de lavar a roupa suja como diz o
ditado popular, e fazer o encaminhamento muito importante para esse novo
momento que é manter reuniões mensais da Comissão da Saúde e obviamente com
todos os demais Vereadores juntamente com a Direção do Hospital e quero usar aqui
o mesmo termo usado pelo Doutor Kolett, que é jogar no mesmo time e começar a
construir uma Saúde de qualidade para o nosso povo, entendo que dessa forma
trabalhando junto, o Hospital, Legislativo, Executivo e a comunidade teremos sucesso
nessa empreitada. Também estou encaminhando na noite de hoje, um Pedido de
Informação à Secretária de Educação, para que informe por que as Escolas de Ensino
Infantil estão recebendo a merenda escolar uma vez a cada duas semanas, quando
sempre foi uma vez por semana e detalhe a quantidade não dobrou ela continuou a
mesma, ou seja, a quantidade que era pra uma semana agora tem que durar duas, e
por que o fornecimento acaba no final desse mês quando as aulas acabam só lá no
final do mês que vem? Segundo informações esse caso é inédito no nosso município e
peço que seja revisto, as crianças vão ter que passar a comer menos? Também estou
enviando um Pedido de Informação para saber se será realizada a EXPOCAMPO em
2014, entendo que este evento é muito importante para darmos destaque a
agricultura e pecuária do nosso município. Foi publicado no facebook semana passada
uma foto da primeira EXPOCAMPO realizada em Taquara em 1951, então eu quero
destacar a grande importância que tem esse evento para a nossa agricultura. Nos
últimos anos nos quais eu fui Secretário da Agricultura, a gente teve uma grande
dificuldade financeira e entendo que o município ainda esteja enfrentando essa
dificuldade, mas é necessário fazer esse evento porque ele e muito importante não
podemos deixar morrer um evento que levou o nome da nossa cidade em todo o
Estado, em todo o Brasil por muito tempo. Sabemos que passamos por momentos
difíceis financeiramente, mas temos que manter isso. Quero agradecer também a
Secretária de Obras por atender uma solicitação feita por este Vereador no início do
mês passado, que foi o conserto da Travessa Jesus Cristo localizada na localidade de
Morro Alto. O que eu tinha por hoje era isso, uma boa semana a todos e obrigada.
VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Quero
manifestar minha positividade em relação a manifestação que a gente recebe hoje
aqui na casa dos Professores da Rede Escolar Estadual, porque acho justa e
importante, tanto quanto é correta e dentro dos parâmetros como deve ser uma
legítima manifestação. De outro lado destacamos o Novembro Azul, com relação a
todos nós unidos contra o câncer de próstata e diabetes. O diagnostico precoce
preserva o nosso futuro e convidamos a todos para participar dessa campanha para
que possamos ter uma saúde mais eficaz e duradoura. Encaminhamos alguns
requerimentos a Prefeitura Municipal com relação à Rua Professora Noely Klain,
entroncamento com a ERS 115, que ali está com buracos tanto na faixa de rolamento
quanto na Rua, causando um transtorno muito grande para as pessoais que passam
por aquele local. Também ali atrás do Rissul, na Rua Arnaldo da Costa Barth com a
Rua Rio Branco existe uma cratera bem grande, certamente ali já entra uma perna e
daqui a uns dias já pode cair uma pessoa, pois está bastante difícil o acesso para os
pedestres quem dirá para o trânsito. Estou recebendo hoje aqui sobre o Café Convívio
do meu amigo Sandro, aonde nos deixou alguns livros com relação às drogas, cartilhas
sobre o tabaco, drogas psicotrópicas, leitura essa que é recomendada para alunos a
partir do sétimo ano do Ensino Fundamental. Estamos hoje aqui também votando
com relação ao Conselho de Entorpecentes Antidrogas, certamente iremos tratar com
o Prefeito em relação a isso onde teremos um êxito bastante provedor, pois já se
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passaram dez messes e precisamos ainda um desenvolvimento bem maior nesta área.
Destaco também que apresentei um Projeto de Lei com ralação ao Cidadão
Taquarense para o senhor Zambrano que é aquele senhor que trabalha no Fórum, da
Brigada Militar que faz a segurança na frente. Todos nós o conhecemos e peço tal
apoio dos Vereadores para que aprovem esse Projeto para dedicar esse Título a ele.
Era isso e declino o restante do meu tempo ao Vereador Telmo. VEREADOR ROBERTO
TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Quero
iniciar saudando também o pessoal do Poli, fazendo uma manifestação, dizer que me
fez lembrar um trabalho que a gente pode acompanhar junto à Escola onde ainda a
Diretora era a Professora Chiquinha na época, que podemos fazer um trabalho muito
bonito lá na Escola. Meus filhos estudaram ali por diversos anos, onde tive a
oportunidade de estar no CPM de lá que foi um trabalho voluntário de vários anos.
Quero dizer que além de Vereador a gente coloca a mão na massa e trabalha pela
comunidade também. Eu tenho dito que a minha trajetória para chegar à Câmara de
Vereadores foi em cima do trabalho voluntariado, tive a oportunidade de fazer massa,
de fazer cancha na escola, fazer rampa para os cadeirantes que não tinham, pintura,
limpeza e outros tantos trabalhos que fizemos naquela Escola com a Diretora
Chiquinha. Então me fez recordar dessas coisas que fazíamos e faço até hoje, tive a
oportunidade de passar por Associações de Moradores, Círculos de Pais e Mestres,
Conselho de Cultura e Agricultura, Conselho de Desenvolvimento do Município para
chegar a esta Casa e poder desenvolver um bom trabalho. Quero aqui fazer um
registro que sexta-feira, às 9h, teve um evento nesta Casa no qual eu gostaria muito
de estar aqui, mas como eu já havia marcado antecipadamente um médico em Porto
Alegre e tive que estar lá e não puder estar aqui na abertura do Novembro Azul.
Quero parabenizar a Administração e esta Casa por ter acolhido este trabalho de levar
o conhecimento de prevenção para as pessoas. Quero dizer da importância da
reunião que tivemos hoje pela manhã, no Hospital onde podemos clarear algumas
coisas que vem acontecendo, chego até dizer que tivemos um ponto de partida para
ajudar a resolver de vez o problema do Hospital. Tenho lutado em algumas questões
que não tem dado andamento no município como as calçadas, tem aqui também a
questão da EXPOCAMPO e assim como o Vereador Moisés, acho de estrema
importância que se juntamos na busca de trazer esse evento de volta para o nosso
município. E quero que saibam que esse Vereador é um parceiro e que vamos buscar
todas as formas que pudermos para trazer esse evento de volta para Taquara. Quero
falar da poluição do ar na nossa cidade, eu tenho dito que se a Administração tivesse
a mesma agilidade que teve em relação à contratação dos Fiscais para atuarem no
trânsito, certamente já teríamos uma visão bem melhor da nossa cidade. Fiz um alerta
anteriormente com relação ao calçamento e aos reparos deles sabe-se que os
consertos de calçamento foram feitos com material de péssima qualidade, um saibro
com barro e eu já havia alertado isso anteriormente e em minha opinião na foi
fiscalizado pela Secretária de Obras, porque o Secretário tem a obrigação de conhecer
e não ter deixado isso acontecer. Todos os calçamentos feitos há vinte dias, estão
todos na mesma direção por terem usado material de má qualidade, tem que estarem
atentos a essas coisas para não termos que fazer tudo isso de novo e quem é que vai
pagar essa conta de novo? É o município, somos nós para colocar tudo isso outra vez.
Eu quero aqui resaltar também a questão do Cemitério Municipal que ficou muito boa
a limpeza e em minha opinião está sendo feito um ótimo trabalho lá. Eu quero
agradecer a todos e que Deus nos conduza ao futuro com respeito e dignidade, e até
lá se assim Ele nos permitir, obrigado a todos. VEREADORA SANDRA BEATRIZ
SCHAEFFER: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes, e quero dar uma saudação
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especial às Professoras que hoje estão aqui fazendo o seu protesto de uma forma
digna, de uma forma pacífica e realmente muito justa. Já fui uma Professora e minhas
colegas de tempo que eu dava aulas no Poli se encontram aqui, boas lembranças
daquela época há mais de vinte anos e eu me recordo que a luta era também por
melhores condições de trabalho, por uma maior valorização da classe dos Professores
que necessariamente passa por uma valorização de salário, obvio que quando se
compara o salário de um Professor com o salário de um Vereador existe sim uma
indignação sim, e é compreensivo esse ato, não e que o Vereador ganhe de mais
porque talvez é o que pessoas pensam que o salário que ganham é muito alto para vir
uma vez por semana na Câmara, porém, eu tinha esse pensamento quando eu não
era Vereadora. Eu pensava, Vereador tem que trabalhar de graça pela comunidade
porque ele vai uma vez por semana e não foi essa a realidade que eu encontrei aqui e
as pessoas que trabalham comigo são testemunhas do meu serviço. Hoje dificilmente
eu estou com essas pessoas é de segunda a segunda e não tem parada, somos
solicitados para várias situações na cidade, então eu acho que o salário hoje ele é
justo sim e o que não e justo é o salário do magistério. Espero eu que um dia ainda
alcance que essa profissão seja realmente valorizada como a maior das profissões,
porque é ela a base de toda uma sociedade é dali que nós teremos outras profissões,
é dali que nós vamos ter pessoas que realmente saibam fazer o mundo ficar um lugar
melhor para se viver. Então meninas, sou solidaria a vocês sempre e a Comissão de
Educação desta Casa, nós representantes eu e a Vereadora Sirlei, Vereador Eduardo
representantes de todos os outros Vereadores dentro da Comissão de Educação,
estamos aqui sempre de portas abertas para negociarmos, para dialogarmos, para
aceitarmos sugestões quero que se sintam em casa aqui na Câmara Municipal e
venham sempre ate nós para que possamos manter esse diálogo. Dentro da questão
Educação, na quinta-feira dia 31aconteceu na UNIPACS o Festival do Programa Mais
Educação, mais uma vez a educação se fazendo muito importante, este programa visa
fomentar atividades para melhorar o ambiente escolar, sabendo do impacto que a
escola pode ter na vida de uma pessoa e no aprendizado do estudante. Este programa
é oferecido como forma de melhorar o aprendizado e o ambiente educacional dos
estudantes, realizado no contra turno escolar já que ainda não temos escolas de
turnos integrais, se faz muito importante esse Programa que é o Mais Educação,
porque é aonde muito estudantes tem a chance de fazer algo a mais, de fazerem
alguma oficina dentro dos esportes ou dentro da cultura que vai agregar valores
novos para a sua vida. Outro assunto que eu gostaria de falar agora é o acontecido da
semana passada em um prédio localizado na Rua Júlio de Castilhos, que após uma
reforma de um tempo bem significativo e mudou toda a sua fechada, proporcionando
um visual mais bonito para Rua, ao longo da noite sorrateiramente algumas pessoas
que se acharam no direito de ir lá e picharam o prédio. Eu creio que ai também falhou
a educação, porque quando uma pessoa não tem mais nada a oferecer a uma
sociedade que não seja a revolta, que não seja a raiva e transforme isso em um ato de
pichação, então nós olharemos para trás e vemos que a educação falhou com essa
criança, com esse adolescente porque ele não consegue construir nada, ele apenas
destrói o que é feito. Então todos vêm que a educação se faz necessária, vamos olhar
o que estamos oferecendo aos nossos jovens, ao nosso adolescente hoje para que
esses atos deixem de acontecer. Agradeço a atenção de todos e espero que todos
possam ter uma excelente semana. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA
SILVEIRA: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Ver as Professoras sentadas aqui
hoje me recorda as várias vezes que eu já sentei no Legislativo de Parobé, onde
trabalho como Professora e por diversas vezes fazemos manifestações pacíficas. Boa
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dessas manifestações é que mostram a nossa indignação e gostaria que as pessoas
compartilhassem das nossas ideias e é muito bom ver isso acontecendo aqui no
Legislativo de Taquara. Gostaria também de falar um pouquinho a respeito da
Comissão de Educação, já retratada pela Vereadora Sandra, dizer que há um mês
fomos procurados pelos representantes do PROERD em nosso município que é o
Sargento Fábio e a Soldado Maicá e eles procuraram a Comissão de Educação para
que a gente pudesse estar colocando o Programa PROERD nas atividades
permanentes do município para que eles sejam beneficiados por verba municipal. Na
reunião que fizemos o Vereador Eduardo sugeriu que viéssemos em uma nova
reunião junto com a Comissão de Educação e falássemos ao Presidente desta Casa
para que ele prestasse atenção e desse seu parecer a respeito de um auxilio
financeiro. Quero dizer Vereador Eduardo que a sua proposta foi muito digna, pois o
nosso Presidente aceitou em receber um prognóstico do Programa dos Soldados e
vamos ter agora já nessas férias um atendimento as nossas crianças que ficam sem
escola e sem atividade, muitas delas não vão à praia e não tem o que fazer e serão
então contempladas por um Programa que a Brigada fará com elas no turno da tarde.
Não se sabe ainda se será um atendimento de uma ou duas semanas e depois trocam
as crianças, mas que será feito um trabalho à tarde com o auxílio financeiro da
Câmara de Vereadores será com certeza feito. Não se pode atender programa algum
sem ter nenhum auxilio financeiro e mais uma vez o Presidente Nelson desta Casa, se
coloca a disposição e vai fazer a contemplação financeira para que o programa seja
desenvolvido durante o período de férias das nossas crianças que ficam bem a mercê
sem ter o que fazer. A abertura do Projeto Novembro Azul na sexta-feira eu também
não pude estar presente porque eu tinha faculdade nesta manhã, mas deixei dez
pessoas me representando. Logo depois estive conversando com essas pessoas e me
retornaram dizendo que o programa teve uma abertura excelente e que todas as
situações colocadas aqui pelo nosso Secretário foram situações que vão contemplar
uma prevenção e um tratamento ao homem. Outubro Rosa contemplou a saúde da
mulher e o Novembro Azul contemplará a saúde do homem, com relação a prevenção
ao câncer de próstata e diabetes, então eu penso que tenho que dizer aqui ao nosso
Secretário da Saúde e sua equipe os parabéns pelo programa desenvolvido e pela
bonita atividade aqui desenvolvida na manhã de sexta-feira. Eu tenho uma irmã que é
muito envolvida na questão de meio ambiente ela estuda, faz trabalhos, faz cursos e
ela fez uma visita a Usina de Reciclagem no Moquém e me falou que desde o
momento da visita até o último momento que esteve comigo, reclamando de como
chega o lixo até a Usina, são cascas de frutas misturadas ao papel e como isso torna
difícil o fazer das pessoas que estão lá para fazer a seleção desse lixo. Então eu quero
dizer a comunidade taquarense que existem folhetos com a data do recolhimento dos
lixos na cidade, que façam a separação isso facilita e muito o trabalho das pessoas lá
envolvidas nesse trabalho que é de muita importância para o meio ambiente e vai
fazer com que aja um aproveitamento maior do lixo que pode ser reaproveitado. Era
isso que eu tinha para a noite de hoje, uma boa semana a todos. VEREADOR TELMO
VIEIRA: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Quero iniciar parabenizando o
grande Projeto da Saúde que foi o Outubro Rosa, onde teve o encerramento de suas
atividades na Padilha, que mais uma vez se mostrou o comprometimento de nossas
Coordenadoras de Saúde e suas equipes em querer abrilhantar juntamente com a
integração e com a comunidade um evento onde o Secretário de Saúde e o Doutor
Pimentel, trouxe para o nosso Município com poucos recursos financeiros, mas
contando com a dedicação de profissionais que realmente veste a camisa dessa
Administração. Parabéns ao Prefeito Titinho ao Vice Doutor Pimentel e as suas
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respectivas senhoras, em especial a Coordenadora do Posto de Saúde de Padilha a
Barbara, Secretária Iva, a técnica de enfermagem Jéssica, a enfermeira Clarice e os
demais membros da comunidade. E eu não posso deixar de enaltecer como a minha
esposa Michele Pires, Marisa, Ivani e a Odete, as quais trouxeram um toque feminino
especial para o Evento na Padilha. Quero convidar todos nós homens para prestigiar e
mobilizar para este evento de Saúde Novembro Azul, que enfatiza a Prevenção do
câncer de próstata e diabetes. Semana passada, fomos contemplados com um serviço
que a muito tinha sido requisitado pela comunidade do Morro Alto que é o poço
comunitário, este poço foi uma promessa de Governo do Prefeito Tito e minha como
Vereador da localidade, hoje podemos contemplar a conclusão do poço e agora
esperamos que a CORSAN faça a distribuição daquela água, pois isso sanará a
necessidade daquele povo. Estive semana passada no Bairro Mundo Novo, onde
visitei algumas casas e trouxe para esta Casa algumas reivindicações como:
construção de uma boca de lobo na Rua João Kuplick próximo ao numero 2002 no
Bairro Mundo Novo, situação esta que esta gerando um grande problema para
moradores dali, pois quando chove adentra água em suas moradias. Fiz outra
indicação, solicitando a limpeza de uma boca e lobo localizada na Rua Mundo Novo
esquina com a Rua Arno Faiock, pois a mesma encontra-se obstruída impedindo o
escoamento das águas, causando transtorno aos moradores. Também solicitei o
serviço de patrolamento e ensaibramento na Rua Arno Faiock no Bairro Mundo Novo.
Hoje também estou trazendo para a nobre apreciação dos Vereadores e Vereadoras
uma Moção de Apelo ao Comando Regional da Policia Rodoviária, para que enquanto
não se solucione o problema na Ponte do Rio dos Sinos na ERS 020 para a segurança
dos cidadãos que ali transitam nos horários de cursos, faculdades e escolas no turno
da noite, pois quero que a Polícia Rodoviária estude a possibilidade da presença de
uma viatura naquele local, inibindo a ação de meliantes que ali param no sinal quando
se encontra fechado. Já faz mais ou menos um mês que juntamente com os
moradores do Bairro Santa Teresinha especificamente na Rua Farrapos, estou
tentando buscar solução junto ao Secretário de Trânsito e Segurança e juntamente
com o Conselho de Trânsito a respeito do transtorno que está causando com aquela
tranqueira na saída Rua Farrapos em direção a Sebastião Amoretti. Quem passa por
ali sabe do que eu estou falando e reunido com o Secretário e com o Conselho de
Trânsito propus sentido único, mas obviamente que quem nos dará o aval é o
Prefeito, mas contamos também com o querer da comunidade. Então estou
solicitando uma Audiência Pública a ser agendada senhor Presidente, para que junto
com a comunidade resolvamos aquela situação. Estive presente no domingo na
localidade de Três Irmãos na Padilha, onde juntamente com o Vereador Lauri
contemplamos o que é tradição, o que é bom costume de uma região. A Sociedade de
Couro Misto Três Irmãos proporcionou um encontro de Corais o qual foi muito bonito
perante as festividades daquele lugar. Eu quero agraciá-los juntamente com o
Vereador Lauri e toda essa Casa enviando os Votos de Congratulações pelo ótimo
evento proporcionado por eles. Esta noite estou enviando para entrar em votação
nesta Casa a dedicação do Titulo de Cidadão Taquarense que fiz ao Senhor Gabriel
Rocheli Rost, porque é um cidadão empreendedor no município de Taquara, nascido
em Santo Antônio residente em Taquara a mais de trinta anos, fazendo trabalhos
sociais, trazendo para o cidadão taquarense principalmente os menos assistidos uma
condição social. Não posso deixar de prestigiar a presença dos Professores que aqui
estão com certeza revindicando o que e devido a eles, sou solícito a esta reivindicação
para o aumento de seus salários, porque acredito que o Professor e a base de tudo,
mas penso que não se assemelha o salário de um Professor a de um Vereador, pois
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seria muito bom se assim o fosse, porque o Professor merecia bem mais que um
Presidente, bem mais que um Doutor, mas nós Vereadores estamos engajados e o
nosso salário que vem ao nosso bolso não e só nosso mais sim de todos os nossos
munícipes e assim eu acredito que o Governo Tarso ainda dará essa ressalva e dará
um bom aumento aos nossos Professores. Uma boa noite a todos e uma ótima
semana, obrigado e fiquem com Deus. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA:
Saúdo a todas as pessoas aqui presentes e em especial ao irmão Sandro Vinck que
veio trazer umas cartilhas sobre drogas, pois acho muito importante esse trabalho.
Neste final de semana participei do trabalho da Igreja Assembleia de Deus no 8º
Encontro em Família junto ao Bairro Santa Rosa, estão de parabéns na pessoa do
Jorge Rans e o Fernando Moura e aos Dirigentes do Coral pelo belíssimo trabalho e
que Deus continue iluminando para que cada vez cresça mais aquele trabalho.
Participei na sexta-feira aqui da abertura do Projeto Novembro Azul porque é muito
importante à prevenção do câncer de próstata e diabetes, a Casa estava repleta e
muito bonita. Neste momento recebemos um simples pode-se dizer, não que sejamos
melhores do que ninguém, mas um simples convite no próprio folder para a abertura
no dia 05 de novembro no lançamento das obras da UPA 2, quem não leu o folder não
viu, mas atrás está bem pequenininho, bom pelos menos veio para nós Vereadores
porque nas outras vezes não havia vindo. Estarei presente ali porque é muito
importante pra mim sim a UPA2, porque foi quando estava de Secretário da Saúde
que pude assinar a vinda dela para Taquara. Projeto importante e estarei junto ali,
mas também não deixo de estar preocupado porque meses atrás juntamente com o
Vereador Lauri Fillmann estivemos em Porto Alegre com o Secretário de Segurança e
Deputado Gerson Burmann que eles definiram e assinaram passando para o Corpo de
Bombeiros o terreno na Sebastião Amoretti para que ali seja construído seu Quartel. E
conversando com o Prefeito ele fez outro pedido dizendo que queria que a UPA fosse
junto, mas segundo informações que ele me deu pessoalmente foi que a UPA seria de
frente a rua de chão batido e que o quartel do corpo de bombeiros seria de frete a
Sebastião Amoretti. Que inclusive neste final de semana deu um grande incêndio bem
próximo ao Bairro Campestre, sabemos a grande importância da vinda do corpo de
bombeiros junto ali e o que mais me chama a atenção e que não falam nada mais
sobre o quartel e nem quando começará as obras. É muito importante a UPA, mas
que também é de muita importância à construção do quartel dos bombeiros, então
por isso que fizemos mais um pedido ao Prefeito e que ele informe esses Vereadores.
Também não posso deixar aqui de falar a respeito da reunião que tivemos uma
grande ideia do Vereador Moisés consultado pelos demais marcou junto ao Hospital
Bom Jesus e ali ouvindo atentamente vimos o quanto às coisas às vezes e colocado
mal e agente sempre fomos parceiros do Hospital e queremos continuar sendo. Mas o
Executivo Municipal tem que molha a mão e começa a pagar o que não esta pagando
tem 1 milhão e duzentos atrasado de dois mil e treze a verdade é essa, foi confirmado
hoje de manhã, então se o Hospital não vai muito bem o Executivo tem culpa sim
também. O João foi muito bem colocou que vão começar a pagar a partir de
novembro os 110 mil por mês e espero que comece, segundo ele tem uma divida
grande do Governo passado que eu ainda quero essa afirmação completa se é tudo
isso quero que venha no papel, porque segundo afirmações que tenho que quando
estava de Secretário estava em dia e segundo o que colocam aqui vem de longo
tempo. Então não sou conhecedor disso mais espero que venha no papel essa divida e
me prove, pois se tiver que criticar o Governo passado com certeza eu criticarei, mas
o Governo atual tem o dever de colocar dinheiro nos Hospital. Se não isso não vai
funcionar certo mesmo, espero que seja feito com a maior rapidez para que não
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venha acontecer coisas piores no nosso Hospital. Na semana passada aprovamos
nesta Casa por unanimidade um requerimento sobre a cobrança do desconto dos
aposentados no qual a letra D soma a do cônjuge junto e ate agora não veio nada do
Executivo o que vai ser feito e os aposentados estão todos preocupados, mas que seja
providenciado com a máxima urgência e traga para esta Casa. Encaminhei também
semana passada a qual iram votar hoje o titulo de Cidadão Taquarense o seu Osmar,
acho que é muito merecido o trabalho que ele faz junto à comunidade, junto ao
Conselho de Trânsito e também ao empresário das Peças Ok que é um grande
empresário do nosso município, como os demais colegas apresentaram outros. Hoje
tive reunido com os Conselheiros Tutelares a forma de pode dar um certificado de
honra ao mérito no dia dezoito nessa Casa e dizer que o Prefeito respeite essa Casa,
porque é a terceira vez que marca reunião do plano do diretor no dia que a Câmara
de Vereadores não pode estar presente. Senhor Presidente quero que defenda esta
Casa e tem que bate de frente para desmarca a reunião do dia dezoito. Porque depois
vem o plano para esta Casa e nos temos que votar goela a baixo, as presas e não
podemos indicar nada, eles já marcaram duas vezes e agora a terceira no dia das
sessões é um absurdo eles não respeitarem essa Casa. E quero dizer mais que não
tem como mudar o dia da sessão, porque é justamente o dia do conselheiro tutelar no
qual nos iremos fazer a homenagem a eles nesta Casa, pois tive o apoio de todos os
colegas. Quero desejar uma boa semana e que Deus ilumine o coração de cada um.
VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes.
Quero iniciar falando de prevenção de incêndios, esta transitando na Assembleia
Legislativa um Projeto de Lei número 155 de 2013 que pretende endurecer as regras
para a concessão de alvarás para o funcionamento de todos os locais que recebem
público. Além de prédios e edifícios fica fora somente à residência onde mora apenas
uma família por casa, para essa transmita o Projeto que obriga todas as residências a
dispor de extintores de incêndios no seu interior. O Projeto de numero 155 citado
primeiro foi elaborado no calor de uma grande emoção após o desastre em Santa
Maria da Boate Kiss, todo o Projeto feito no calor da emoção e apresado e não fica
bom, não é possível colocar no mesmo enquadramento de igrejas, capelas, pequenos
salões, salas de reuniões como as das entidades sindicais por exemplo. No mesmo
barco de boates escuras e fechadas não pode ser igualadas as regras não podem ser
iguais para ambas. Nosso interior tem pequenos salões onde nos finais de semanas se
reúnem algumas dezenas de pessoas para um bate papo, uma canastra, uma festinha
de aniversário e por ai vai, salões térreos com muitas janelas e muitas portas e sem
material de media ou alta combustão. A regra foi generalizada para todos, os prédios,
os salões, igrejas iguais para todos e isto está muito errado e isso esta na câmara para
ser votado. Então semana que vem estarei enviando uma moção de repudio contra
esse projeto e seja feita alguma emenda que seja diferenciado, nós não podemos
admitir que um salãozinho lá do interior tivesse as mesmas regras que uma boate
fechada, vai acaba fechando. Porque hoje as regras são iguais a todos colocar
extintores, tem que colocar trava de segurança tem que contratar um técnico de
segurança para fazer um Projeto e tem comunidade que não tem as mesmas
condições que nem na cidade. Quero parabenizar a Administração Municipal pelo
Outubro Rosa, na quinta-feira estive na localidade de Padilha no encerramento desse
Projeto, que foi uma campanha contra a prevenção do Câncer de Mama lá na Padilha
organizado pela Coordenadora Barbara e toda a sua equipe. E parabenizar pelo
lançamento da campanha Novembro Azul que é uma campanha de prevenção ao
Câncer de Próstata e Diabetes, fiz aqui duas indicações uma para que o Executivo
junto com setor de iluminação concerte uma luminária na Rua Manuel Medeiros
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Bedeco 1792 no Morro de Leôncio e a limpeza de uma boca de lobo na Rua Nelson
Renck 3027 no Bairro Sagrada Família. Também quero pedir ao Secretário da Padilha
que posa dar uma atenção especial no trecho de estrada do antigo Salão Arno ate a
divisa de Três Coroas lá na localidade de Batingueira, pois aquela estrada não se
encontra em boas condições. Hoje há tarde eu recebi uma ligação de uma senhora de
lá da Freguesia do Mundo Novo, pois o pessoal lá está apavorado quanto aos roubos
que está acontecendo naquela região, então amanha vou ir lá à Brigada para pedir ao
comandante que possa uma visita mais constante naquela localidade por que os
ladrões estão trabalhando bonito. Então que faça um patrulhamento mais seguido
naquela região. Para hoje era isso, desejo a todos uma boa semana, e o meu muito
obrigado. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Saúdo a todas as pessoas
aqui presentes e quero dar uma saudação especial ao Sandro Vinck que tem
trabalhado muito na questão antidrogas e espero que agora saia uma solicitação de
uma emenda que estava mesmo errada, pois foi retirada de fora para que se arrume
aquela questão ali e que se aprove na próxima. Gostaria de fazer um convite especial
em nome da Presidente da Associação de Moradores lá do Bairro Empresa, pois
estamos ai no nosso Décimo Nono Natal da Criança Feliz que realizamos todos os anos
lá na Empresa, que o senhor Presidente já colaborou muito lá, e quero lhe dar os
nossos agradecimentos. Estamos fazendo uma rifa há um real e possui cinco prêmios,
então aquela pessoa que esteja interessada pode entrar em contato com a Presidente
de Associação á Carina pelo telefone 051 98982893, também pode entrar em contato
comigo porque estamos apoiando a associação, uma festa muito bonita que vai se dia
21 de dezembro lá na Escola Ciep, como acontece já á dezenove anos. Gostaria aqui
de falar a respeito da reivindicação dos professores, pois acho muito justo, porque
quando se fala de salário de professor e eu aqui tenho muito falado que o professor
esta sendo uma classe muito desvalorizada, pois em minha opinião deveria se muito
mais valorizada e realmente não esta sendo. Mais a Vereadora Sandra que colocou
com muita propriedade, a questão que a gente faz aquelas colocações que aqueles
que ganham mais deveriam ganhar menos. Mais a reivindicação é justa e sempre que
puder pode contar com esse Vereador que terão o meu grande apoio. Fiz uma
indicação e já quero parabenizar a Secretária Municipal de Saúde pelo Outubro Rosa e
com certeza o índice de câncer de mama e muito alto. Temos que dar uma contra
partida para esses índices baixem para que fiquem em um patamar razoável e que as
mulheres realmente procurem o posto de saúde para que consigamos reverter esse
quadro. Mais eu fiquei preocupado porque hoje de manhã olhando na TV o repórter
falava que o índice de câncer de próstata do homem esta superando o problema de
mama das mulheres. Isso me preocupou bastante, ate hoje fiz uma indicação ao
senhor Prefeito para que o homem também tenha um serviço de referencia como
tem aqui em Taquara para as mulheres, para que possamos tratar com mais
seriedade. Na abertura não pude estar presente porque tinha ido viajar, mas ouvi
dizer que foi um grande sucesso há abertura do Novembro Azul e depois dessa
abertura acho eu que seria muito bom ter um lugar de atendimento para os homens
assim como tem para as mulheres. Hoje tivemos a reunião junto ao Hospital senhor
Presidente, eu realmente fiz criticas duras semana passada, mas como eu disse hoje lá
que não foi em vão, mas foi muito boa essa reunião para podermos entender as
dificuldades do Hospital tem e que também eles atendam a nossa demanda que vem
da nossa comunidade, pois nos só apenas replicamos isso e tentamos buscar um
entendimento junto aos órgãos que atendem. E realmente o atendimento eu disse há
ele nem que temos que triplicar o valor repassado se não houver humanização em
cada trabalho que fizemos não adianta dinheiro, á questão de humanização não
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depende de dinheiro. Mas ele contou umas coisas bem interessantes, a questão de
repasse de verbas e isso me preocuparam um pouco, mas também a gente não pode
concluir toda a conversa porque realmente o espaço de tempo foi muito pouco
pequeno, porque a reunião foi marcada às onze horas e uma hora nós já tínhamos
que estar aqui. A questão das complexidades se a gente conseguir colocar o Hospital
em um patamar já que o nosso é regional de atendimento como ele falou em cirurgias
vasculares, a questão oftalmológica e também a questão de traumatologia. O Hospital
tem condições e com requalificação e ampliação de leitos que o Secretário Estadual
de Saúde acenou com a possibilidade mais 70 leitos e já tem alguns para a
maternidade que o Projeto já esta pronto. Gostaria de deixar um abraso a todos, uma
boa semana e ate á próxima. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Saúdo a
todas as pessoas aqui presentes. Quero inicialmente cumprimentar os professores
que se fazem presente na Câmara de Vereadores e dizer que sempre fui a favor de
professores, também dou ex-marido de professora, sou tio de professora e irmão de
professora e ate fui professor também. Então eu sei da dificuldade e sou sempre a
favor que os professores sempre ganhem muito mais que Vereador e Vereadora
porque merecem muito mais com certeza. Pois alem do meu trabalho eu estou todas
as tardes aqui na câmara. A discussão do salário sempre foi uma questão muito difícil
de se discutir a única coisa que tenho certeza em dizer é que os professores ganham
muito mal e são mal remunerados, um dia talvez acabe isso e se fará justiça com os
professores assim como talvez se faça justiça um dia com os policiais também. Quero
cumprimentar quebrando protocolo, Sandro Vink, pois hoje está presente, faz u
serviço fantástico junto ao Café Convívio que também tem por extensão o Desafio
Jovem. Daria para conversarmos mais de meia hora sobre o assunto drogas e não se
resolveria, pois em Taquara e muito sério o assunto e ele me disse antes que tem
criança de oito anos usando drogas em Taquara. Estou preocupado totalmente com a
ponte do Rio dos Sinos, pessoas do outro lado da ponte não querem mais vir para
Taquara, pessoas de Taquara não estão querendo passar para o outro lado pelo
grande perigo que está àquela ponte. O perigo de cair à ponte e muito menor do
perigo de assalto que hoje tem na ponte do Rio dos Sinos, tem um senhor lá da
localidade de Entre Pelados que me diz que provavelmente vai começar a fazer a volta
por Parobé para não passar mais na ponte. Porque não é do medo de cair da ponte,
mas sim dos assaltos que ali estão acontecendo frequentemente, aquilo está um
verdadeiro terror é uma questão de calamidade pública o que está acontecendo com
a ponte do Rio dos Sinos não é brincadeira. Ou se resolve imediatamente esse assunto
ou nós Vereadores temos que tomar uma atitude muito forte a respeito, ou se coloca
ali policiais rodoviários estaduais que fiquem ali na ponte cuidando se vai haver
assaltos, ao invés de ficar muitas vezes escorados pelos cantos para multar pessoas
que vem e alta velocidade ou outras quais quer coisa importante, mas o mais
importante no momento é cuidar a ponte do Rio dos Sinos. Que os policiais se
desloquem ali para a ponte e cuidem dela e que retirem a sinaleira que se encontra lá,
porque está servindo apenas para assaltos. É um pandemônio que esta acontecendo
naquela ponte e o DAER não da nenhuma explicação, não faz um levantamento
técnico como deveria e nós já tivemos lá em Porto Alegre visitando o diretor do DAER
e mesmo assim nada e feito. Isto e uma vergonha o querem nós estamos vendo aqui
em relação à ponte, onde as pessoas não estão querendo vir mais a Taquara por
medo de passar por ali pela frequência de assaltos que esta se ocorrendo ali naquele
trecho. Isso não pode acontecer e temos quer tomar providência seria aqui durante
essa semana eu vou pensar uma medida forte e sei que o Vereador Eduardo também
esta preocupado com isso, para ver o que nós podemos fazer para resolvermos esse
Ata nº 3.942, de 04 de novembro de 2013

Página 14 de 22

problema muito sério. Hoje nós teremos aqui que é o Projeto de votação dos fiscais
de trânsito da cidade, acho que temos que melhorar um pouco esse problema do
estacionamento público pago em Taquara nós temos que melhorar a maneira que
estão sendo tratadas as pessoas que tem que estacionar carros, não estou discutindo
o fato de ter ou não ter existência do estacionamento pago, tem que melhorar o
tratamento dado aos motoristas que não é bom. Pessoas que estão achando que
estão sendo multadas mais não estão, pois isso não pode haver duvida tem que ter
esclarecimento, quando multa e quando não é, porque as pessoas não sabem mais o
quando isso esta acontecendo e tem que se esclarecido isso de qualquer maneira.
Quero dizer que hoje esta entrando na Casa dois Projetos de Leis um vou esclarecer
agora, estou mandando agora para há Casa com o titulo de Cidadão Benemérito de
uma pessoa que faz realmente um grande trabalho, não só ele mais toda a entidade
que ele está hoje agrupado que é há Citral e o Ricardo Neumann que eu estou
propondo o titulo de cidadão benemérito por todo o trabalho que a família vem
fazendo a anos com muita gente sendo ajudado, que ninguém sabe mais faz um
grande trabalho, então que quero falar com mais calma em um outro momento sobre
esse titulo que esta sendo dado aqui na Casa, vou falar ainda bem sobre a Citral.
Quero agradecer a todos pela paciência e ate na segunda que vem e fiquem com
Deus. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Saúdo a todas as pessoas aqui
presentes. Quero iniciar meu pronunciamento na noite de hoje fazendo um
requerimento verbal, solicitando uma reunião com o Major Zanini que faz parte da
Brigada Militar aqui na Casa, pois segundo informações como o Vereador Adalberto
Soares falou a pouco, os assaltos na Freguesia do Mundo Novo e Santa Cruz da
Concórdia são muitos e aquela comunidade está se sentindo refém. Há uma
residência segundo informações teria sido assaltada vinte e duas vezes, segundo o
que nos foi relatado hoje, inclusive nos relatando que a Brigada Militar muito pouco
aparece por lá e quando é solicitada pelos moradores demora ate três horas para
atender, segundo informações que através dessa reunião a gente possa apurar se e
verdade ou não. Precisamos dessa reunião com o Major Zanini para poder ajudar
aquelas comunidades que estão sofrendo desse mal e queria que o Prefeito Tito
fizesse parte dessa reunião. Fiz na noite de hoje uma indicação ao Prefeito Municipal,
solicitando a roçada na Avenida Sebastião Amoretti que compreendi da empresa
Prativita até o IACS, pois naquela região, pois o mato esta alto atrapalhando a
visualização do trânsito para os motoristas que saem da Rua Princesa Isabel em
direção a Avenida Sebastião Amoretti no Bairro Cruzeiro do Sul. E as roçadas tem ido
somente ate a empresa Prativita, deixando para trás aquela outra região, então aqui
eu faço a minha indicação. Quero agradecer a Secretária Municipal de Obras no nome
da comunidade de Olhos D’água, pois estão arrumando aquela estrada de lá, inclusive
colocando vários canos, fizeram um verdadeiro mutirão lá e a comunidade agradece o
trabalho e parabéns a Secretária Municipal de Obras. No dia 22 de Dezembro de 2011,
votamos aqui na Casa a autorização para que fossem leiloados máquina e veículos
inclusive da Secretária Municipal de Obras, Lei Municipal 4945 de 22 de Dezembro de
2011. Eu lembro que politicamente alguns Vereadores do Governo com a intenção
que o Projeto passa-se falaram há mim e a Vereadora Marlene, que seriam
compradas as novas máquinas e novos carros e eu e a Vereadora na época
embarcamos nesse conto de fadas e não nada foi comprado, nenhum carro, patrola
ou caminham. Por conta disso a atual Administração trabalha com maquinário
defasado, não somente isso a atual administração esta trabalhando com a LDO,
aprovada pela outra administração que era o Prefeito Delcio e a Vice Michele, que foi
aprovada na Casa no dia 29 de Outubro de 2012 depois da eleição, também o
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orçamento aprovado no dia 20 de Dezembro de 2012. Mas só depois de conhecer
quem seria o Prefeito nos próximos quatro anos então por conta disso têm que ter
um pouquinho de paciência ate porque aos poucos as coisas estão acontecendo, por
exemplo, nas nossas estradas o concerto de calçamentos tem ocorrido aos poucos.
Esta sendo feito no Bairro Santa Rosa ali próximo a Rua Tristão Monteiro na travessa
de Santa Rosa e também lá aonde já foi feito na Rua Princesa Isabel no Bairro
Cruzeiro. Durante muito tempo não eram realizados melhorias no calçamento de
Taquara ate porque não veio ninguém me dizer, que todas as estradas ficaram ruins
durante esses dez messes de dois mil e treze. Em um afasto os tapas buracos olha
quantas vias estão sendo concertadas dou como exemplo as duas Ruas que são Julio
de Castilhos e Federação e na Rua Ernesto Alves, ali havia uma baixada que era
responsável por muitos acidentes o município foi lá concertou, colocou uma camada
de asfalto naquele local. Sem falar que no ano de 2013 serão ainda asfaltadas muitas
ruas na cidade de Taquara, temos que apostar no Governo Titinho deixar ver o que
ele pode realizar com o orçamento de 2014, que será feito por ele e seus Projetos e
com sua equipe. Sabemos que politicamente será bom para uma parcela da
comunidade, mas uma pequena parcela, uma parcela que deseja voltar ao poder
esses torce para que tudo de errado, mas não dará pode ter certeza. Eu vejo alguns
colegas Vereadores falando que votamos aqui algumas pegadinhas, pegadinhas
senhoras e senhores e este Projeto aqui e se quiserem eu lhes dou uma copia para
vocês. Pegadinha foi o que falei a pouco do dia 22 de Dezembro de 2011, Lei 4945 que
autorizava o Executivo Municipal a fazer esse leilão. E o que se sucedeu foi o seguinte,
fizeram o leilão e não comprara nada Vereador Arleu e Vereador Telmo e eu e
Vereadora Marlene fomos os votos que ajudaram a aprovar esse Projeto e isso sim foi
uma pegadinha. Quero rapidamente dar aqui os parabéns ao Prefeito Tito ao Vice
Pimentel e toda a equipe da Prefeitura pela realização da Campanha Outubro Rosa e
Novembro Azul que tem como objetivo através das mortes de câncer de mama,
câncer de próstata e diabetes, parabéns a eles. Hoje é um dia de muita felicidade para
mim e tenho certeza a muitas crianças do Bairro Empresa, pois os senhores e
senhoras se lembram do Projeto que aqui eu apresentei com o nome de Pelé Gol Mil.
Que se trata de colocarmos duas goleiras em terreno no Bairro Empresa, pois hoje o
Prefeito Tito autorizou que o terreno em frente aos Congelados Rase seja
terraplenado e sejam colocados duas goleiras, para que seja realizado o futebol sete
para a criançada. Para que as crianças possam jogam seu futebol lá e seus pais ficarem
tranquilos. Pois eu sempre tenho dito que criança nos esporte comunidade tranquila.
Agora há tarde o Prefeito Titinho me autorizou que acompanha se dois servidores
públicos Neverton conhecido também como Nenê e ou outro é o Alexandre diretor de
esportes. Lá já saímos com a ideia do Projeto que será de grande valia e uma grande
benção para a comunidade de Taquara, não só para a comunidade do Bairro Empresa
como para toda a cidade. Pois criança praticando esporte não pensa em bobagem,
não está à mercê dos traficantes e do bandido. Parabéns ao Prefeito Titinho por está
visão humanista por esta visão de futuro. Quero encerrar o meu pronunciamento
agradecendo ao Senhor Deus por estar aqui representando a minha comunidade mais
uma vez, uma ótima semana a todos e que fiquem todos na paz de Jesus. VEREADOR
GUIDO MARIO PRASS FILHO: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Quero
inicialmente resaltar á eleição da Prefeitura Mirim, onde se elegeu a Estefani Correia
dos Santos como Prefeita da Escola Rodolfo e como Vice-Prefeita Jennifer Carolina
Junck da Escola Dr. Lauro Muller. Também a eleição dos Vereadores que a Milena
Zimer da Escola Rosa Elsa, a Ketilen da Silva da Escola Emilio, Eduarda Crispem
Pacheco da Escola Rodolfo, Rafaela Godin também da escola Rodolfo, Gabriela Klein
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Araujo da Escola Dorotéia, Gustavo Marini Teixeira da escola Nereu Viril Hans, Laura
da Teixeira da Breno Osvaldo Ritiler, Christian Luis Machado da Getúlio Vargas, Lucas
Reis Brandão da 17 de Abril, Luan Gonçalves da Alípio Sperb, Filipe Eduardo Stein da
Calisto e a Tamires Eduarda do Rosário da Ceferino Vinte Neves. Esses foram os
eleitos e serão diplomados nos próximos dias tanto na Prefeitura quanto aqui na
Câmara. Senhor Presidente, tivemos uma reunião com o Hospital onde podemos
relatar as nossas angustias e as necessidades que são passadas para nós da
comunidade, bem como também mostrar aos Vereadores o interesse em auxiliar ao
Hospital para que possamos evoluir e atender cada vez melhor a comunidade
taquarense. Como citei la vamos discutir na próxima reunião é a ampliação de
números de leitos no Hospital Bom Jesus, hoje o Hospital atende toda a região e o
numero de leitos e insuficiente para os atendimentos, mas a demanda aumentará,
pois corremos o risco de daqui a pouco o pessoal da cidade de Taquara ter que ficar
nas macas por falta de leitos por nos os transformarmos em um Hospital Regional.
Quero saudar o Sandro Vinck que faz um grande trabalho junto com o Café Convívio e
combate às drogas. Também quero levar para o Prefeito para que seja feita a limpeza
do valão, que passa nos fundos do Loteamento Nunes, pois esta totalmente soterrada
e levando dificuldade aos moradores, porque em muitas casas a água já esta
invadindo. Também o concerto do cruzamento da Rua Ejo Macedo com á Helga Rosa
Klein, pois devido ao grande volume de água, pois a correnteza abriu um enorme
buraco e pode causar um dano muito grande a quem por ali passar. Quero saudar os
professores e dizer que suas reivindicações são justas e também solicitar a abertura
de uma boca de lobo no percurso da Rua Mundo Novo que as bocas de lobo são
insuficientes. Então o grande volume de água foge do controle das bocas de lobo
desviando delas e indo em direção as ruas perpendiculares, indo toda se concentrar
na Rua Ejo Macedo e ai acontece o caos e alagando todas as casas. Como ali na creche
na Coronal Neve nos fundos dá 17 de Abril no efetuar da obrar que fica entrando e
saindo caminhão, quebraram os canos da água que ali passa naquele colégio, inclusive
relatados pelos moradores que em uma boca de lobo caiu um caminhão dentro.
Então não tem mais a vazão daquela água, ai não tendo aquela vazão sai para a rua e
também vai cair na Ejo Macedo, então nos temos o valão normal no Mundo Novo, a
água que vem dá 17 de Abril e mais a água que vem da Mundo Novo, então tudo se
concentra naquele lugar e alaga as casas trazendo prejuízos, então precisa-se que
façamos alguma coisa para ser resolver aquela questão. O requerimento 246 do
Vereador Beto Timóteo para resolvermos a situação das inundações no Bairro
Cruzeiro, também dizer que estive no encerramento do Projeto Outubro Rosa na
Padilha e a comunidade nos recebeu muito bem. Agora que começou o Novembro
Azul que vai atender as pessoas com problema de próstata e diabetes, quero já deixar
aqui a minha indicação que possamos ter no inicio do ano que vem de repente o Mês
Vermelho. Onde possamos atender as pessoas cardíacas e as pessoas com
hipertensão, desta forma município vai avançar muito na área da Saúde que é isso
mesmo que queremos.
Iremos á uma reunião do Comitê Legislativo de
acompanhamento PROSSINOS na localidade de Caraá, saída às sete e meia, aqui da
Câmara e ás noves horas é a reunião e a tarde nós iremos visitar a nascente do Rio
dos Sinos. Muito obrigado um abraso a todos e ate semana que vem. VEREADOR
LAURI FILLMANN: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes e quero dar uma saudação
especial ao Zoreia um dos maiores tradicionalista do município e em nome dele saúdo
a todos. Vereador Adalberto Soares a questão que você abordava das exigências das
nossas casas, cidade, interior, bairro eu concordo plenamente com você, pois não
podemos comparar esses cubículos que só tem uma entrada e não tem saída e as casa
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por ai onde tem vinte trinte janelas, três ou quatro portas e realmente se levarem a
cabo essa ideia, a grande maioria vai fechar porque não tem condições, nós estamos
sentindo isso na pele, nossas sociedades do interior que realmente esta muito difícil o
que seria lastimável. Vereador Telmo eu tive a oportunidade de participar do
encerramento do Projeto Outubro Rosa na Padilha, estava muito bom e está de
parabéns pela organização obviamente precisa-se elogiar o que é bom. Estamos nesta
noite fazendo o encaminhamento para a Secretária de Obras, juntamente vejo que o
Vereador Moisés fazia esse mesmo encaminhamento a qual se refere à estrada do
Asoita Cavalo e é muito importante essa estrada e que precisa urgentemente de
reparos. Também juntamente com o Vereador Valdecir, á questão do espaço junto a
Sebastião Amoretti, pois temos essa grande preocupação como todos os outros
Vereadores tem que há toda a cidade tem bombeiros em fim deter um posto do
Quartel de Bombeiros para o centro. E ficamos preocupados há UPA é muito
importante e vai ser um grande avanço para Taquara, mas o Quartel de Bombeiros e
também muito importante quanto a UPA. Vereador Moisés falava da questão da
programação Expo Campo 2014 e nessa mesma esteira solicito via requerimento
verbal ao Executivo, para que olhe com carinho para a programação do município a
Festa das Compotas, muito importante onde valoriza um seguimento da nossa cidade.
Eu também faço um requerimento verbal e semana que vem estarei colocando no
papel, pois hoje quando tive a ideia já estava encaminhado os requerimentos da
questão que a Administração incluir no orçamento de 2014, Vereador Eduardo, ou
que busque de alguma forma a aquisição de uma nova unidade móvel. Digo porque
há que está ai já tem seus dez ou ate mais anos de estradas difíceis, tenho
acompanhado meus pais nos últimos três messes na Cruzinha, e nos últimos três
messes Vereador Balbino há unidade móvel não veio, outubro chegou e quando todo
mundo já havia ido embora, setembro não foi e agosto também não, isso é muito
forte. Sabemos das condições apresentadas de estrutura, então por isso que se olhe
com carinho esse Projeto de Saúde junto ao interior com a unidade móvel, pois não
pode parar e nós sabemos que essa já está bastante comprometida e antes que
realmente ela pare de vez, fica difícil depois correr atrás do tempo perdido. Quero
aqui salientar que hoje a unidade móvel tem uma grande equipe, um grande médico
atendendo o Doutor Rafael e a sua equipe é simplesmente fantástica, mas ela precisa
chegar lá, então urge que se pense com carinho na hora do orçamento. Estendo aqui
meus votos de congratulações a Sociedade de Três Irmãos como bem falou o
Vereador Telmo, estava mais uma vez muito bonita a Festa de Corais e que merece o
nosso respeito o trabalho na área da cultura que ficou tão bonito. Uma boa semana a
todos e que possamos continuar buscando o melhor para o nosso município.
VEREADOR LUIS CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Saúdo a todas as pessoas aqui
presentes. Tive á oportunidade na semana que passou de ser o motorista de serviço
escolhido para buscar os médicos cubanos que estão na cidade e vieram para ficar em
um período de três anos, prestando aqui seus serviços e suas experiências como
médicos, pois já trabalharam dessa mesma forma que vão trabalhar aqui em outros
países como, por exemplo, na Venezuela. São pessoas de muito boa índole e falam
muito bem o português, portanto nos entendem e nos entendem bem, estão se
adaptando e logo em seguida iram iniciar em seu trabalho. Gostaria de dar os
parabéns ao Doutor Pimentel e toda a sua equipe da Secretária da Saúde pelo evento
proporcionado que é o Outubro Rosa, que com certeza conseguiu despertar a
consciência principalmente das mulheres do nosso município e espero que também o
Novembro Azul possa despertar essa consciência nos homens e para que busquem o
tratamento preventivo. Eu me sinto muitas vezes entristecido quando muitas vezes
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tenho que transportar na ambulância pessoas que já tem algum mal como o câncer
em fase adiantada, para fazer lá o seu trabalho de quimioterapia e muitas vezes não
consegue obter a cura dessa doença. Gostaria de lembrar aos Vereadores que fizeram
as colocações e dizer que também devemos lembrar, pois no nosso Governo passada
ficou uma divida e que o Prefeito Titinho junto com o Doutor Pimentel tentou por
diversas vezes junto ao Governo de Estado e o Secretário de Saúde Círio Simone. E
que esse se comprometeu em manter os repassos para o pagamento do Hospital
assinou hoje fazendo com que há Administração se comprometa em fazer o repasse
de 110 mil, para que o Hospital possa se manter. E na reunião que tivemos hoje ficou
dissipado qualquer dúvida em relação se o Hospital vai embora ou não, eles tem o
maior interesse na nossa cidade sim, conforme a maioria dos Vereadores estavam
presentes nós saímos de lá com realmente bastante tranquilidade para poder
tranquilizar a nossa comunidade. Vereador Telmo e preocupante sim e eu tive que
para com a ambulância, pois não havia como passar, madrugada vindo de Porto
Alegre, tive que para o sinal estava fechado e não tinha como passar os que vem de lá
para cá e não tem como ficar a mercê de possíveis marginais que venha assaltar ate
quando o nosso Governo vai deixar de se preocupar, porque com certeza está
deixando de se preocupar. Gostaria de falar a respeito do leilão que foi feito no ano
que passou, um leilão bandido cheio de ma fé, porque a intenção era apenas vender o
maquinário que ali estava e vender os veículos em ótimas condições para se andar,
para com a única intenção deixar o Governo que assim iria assumir em janeiro com
bastante precariedade. Inclusive o próprio ônibus que atendeu que o próprio
Vereador Lauri se lembrou de uma unidade que faz um excelente trabalho, mas o
Governo passado não se preocupava com isso, inclusive com aqueles que votaram
neles, queriam apenas dificultar o Governo que se iniciaria no mês de janeiro. E se
disserem que eu estou faltando com a verdade me processem e manifestem como
tem o costume de fazer, está foi à única intenção, vender veículos em ótimas
condições, chegou há colocar no leilão óleo queimado em cima de motor dos veículos
que estavam funcionando, para vender a baixo preço. Quero aproveitar agora e deixar
aqui uma sugestão ao Prefeito que quando houver necessidade de leilão que renove a
sua equipe, para que busque pessoas melhores para a avaliação, porque da maneira
como tem sido feito hoje. Pessoas de fora com interesse de compra um veículo estão
lá dentro fazendo parte na hora de colocar os preços nos veículos, pois deveriam ser
pessoas concursadas nomeadas para tal, mas eles aceitam sugestões de mecânicos
particulares, empresas particulares e depois participam do leilão. Então eu com
certeza e não tenho nenhum receio de dizer que não é um leilão honesto, pelo menos
dessa parte e sugerir ao senhor Presidente Titinho que refaça essa maneira de fazer
leilões. Obrigada senhor Presidente. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Saúdo a
todas as pessoas aqui presentes. Com a largada do Novembro Azul, passamos hoje na
Secretária da Saúde e vimos que havia duas bancas do lado de fora atendendo as
pessoas para Diabetes que é uma doença e tem criado muitos problemas, então
entendemos que o nosso serviço esta sendo muito bem feito, há pessoa tem é que
procurar, uma hora notei que havia bastantes pessoas ali. Em relação à ponte, quero
lhes dizer que a Secretária de Segurança do Município tem que tomar uma decisão,
fala com o Governo, vai à Zero Hora, vai onde tiver que ir e digo que eles não vão
arrumar aquilo, amanhã de madrugada estou passando por ali e se não tiver ninguém
ali eu vou passar direto e aqueles cones que ali estão deveriam ser tirados e jogados
dentro do rio, pois assim teremos lugar para passar. Porque não existe como parar ali
e se só haver um carro não dá para parar ali, mas eu acho que a Secretária de
Segurança se escale e tinha que estar lá na ponte cuidando da ponte, pois ninguém
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toma uma posição em nada sobre essa questão. Eu não sei se a Professora Gerusa
esta ai ou já foi embora, pois gostaria ate de repassar que quem vota o aumento do
Prefeito e dos Vereadores e dos funcionários é a Câmara de Vereadores não tem
como repassa para alguém faze essa votação. E dizer que por uma Lei minha essa Casa
tem direito a sete por cento do décimo, e uma Lei minha essa Casa tem seis por cento
de já ficando quase 500 mil reais essa Casa já abriu mão por causa dessa lei. Que essa
Casa também através de um Projeto meu que esta há bastante tempo os Vereadores
e o Prefeito, o Secretário e o Vice-Prefeito só ganham percentual de aumento quando
os servidores ganharem. Porque no ano passado essa Casa poderia ter revogado a lei
que existia e colocado o salário em 8 mil e 16 reais e no ano que vem provavelmente
se não tivesse essa Lei poderia ser de 11 mil reais. Então quero deixar bem claro que o
Vereador só tem reajuste igual ao do servidor público do município, igual ao servidor
da câmara e isso é a coisa mais justa que existe é que aquele percentual que é a
inflação e dado para o servidor, para o Vereador, Prefeito e assim por diante. E dizer
que bom esse Governo Tarso essa Presidente Dilma fizesse isso e vocês vêm o quanto
aumenta o ano que vem o salário do Governador, pergunta se o servidor vai junto,
não vai. Pois não é que nem esta Casa lá vai Governador, Assembleia no país vai a
Presidente, o Senador e o Deputado Federal todos serão aumentados o ano que vem.
Porém o servidor não leva esse aumento, olha há inflação fajuta desse país 5.86 isso é
uma vergonha. Eu me lembro de que quando comecei a estudar que tinha 6 anos lá
em 1948, professores ganhavam bem existia ate um ditado que dizia “eu sou marido
de professora” para dizer que estava com dinheiro, mas infelizmente ás coisas foram
mudando e hoje ás pessoas que estão ai para governar, que deveriam colocar um
salário digno para os professores não colocam. Eu vi que eles ganham 1300 poucos
reais e o Município de Taquara paga mais, então eu acho que a reivindicação deles é
correta mais nós somos Município e tratamos os assuntos apenas do Município e não
podemos tratar do salário que é o seu Tarso Genro e não Taquara é o estado que trata
dessas coisas. E como nós temos visto que o estado realmente não faz nada e não vai
mesmo aumentar o salário dos professores que é ridículo aquele que ensinam os
nossos filhos, nosso netos ganham tão pouco, mas infelizmente as coisas são por
estes caminhos, podemos apoiar eles mais não há mudança. Mas eu gostaria que eles
levassem dessa Casa a impressão correta e quero dizer que o décimo dessa Casa já foi
repassado para o município para ajudar na Saúde 200 mil reais em dinheiro, mas uma
caminhonete dobrou em sete lugares no valor de 54 mil reais. Também para auxiliar
nos efeitos de Natal foram 15 mil reais para APATA que foi muito mais porque Oe
serviço que atende foi 7 mil reais. Para com certar aquela caminhonete que
trabalhava no interior da brigada foi 8 mil reais, uma caminhonete nova para a
brigada 86 mil reais, ajuda para os policias que foram repassados pela câmara 13 mil,
ajudas as entidades 10 mil e provavelmente estaremos dando um caminhão para os
bombeiros de 220 mil reais e está é a economia que esta Casa faz através de seus
Vereadores e seus servidores e repassamos para o Novembro Azul 16 mil reais. Então
aqui está o que essa Casa fez e no dia agora que inaugurarmos essas salas que iam
custar 192 mil essa reforma custou apenas 82 mil o dinheiro que o seguro pagou pelo
incêndio e ainda devem mais setenta e dois mil reais que nos vamos tentar buscar na
justiça e esse dinheiro vai para o município. Então chegamos ai a casa de 620 mil,
reais fora os quinhentos que já deixamos de economia nesse município e gostaríamos
que o pessoal da imprensa colocasse no jornal isso, porque é muito fácil colocar lá “as
Vereadores deram o seu próprio aumento” e nos somos obrigados a fazer isso o
aumento dos Vereadores. Prefeito e Vice-Prefeito de 5.86 qu8ando os funcionários do
município foi 6.77 nós apenas vamos reaver esse 0.91 no ano que vem. Nós queremos
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passar aos jornais e a rádio, agora no dia da inauguração das salas dos Vereadores e
do Plenarinho nós iremos repassar um documento para os jornais da cidade, para a
rádio Taquara para saber o que essa Casa fez através de seus Vereadores e seus
funcionários. Chegou a ter quarenta e três funcionários nesta Casa sendo de
contratados, CIEE e mais as empresas contratadas que colocavam funcionários dentro
dessa Casa e hoje já não existe mais isso. Hoje têm nesta Casa dezesseis funcionários
e não quarenta e três então o pessoal tem que olhar essa parte que os Vereadores,
claro que comigo no comando, mas os Vereadores que estão ai e os servidores e nós
conseguimos fazer um fato inédito que nunca aconteceu nesse município. Terminou
agradecendo pela oportunidade. Após a Palavra em Expediente manifestaram-se em
Questão de Ordem os Vereadores: Telmo, Eduardo, Guido, Balbino e Régis. Dando
segmento aos trabalhos da noite 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: DECRETO LEGISLATIVO Nº 002 de autoria do
VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA – Concede o Título de Benemérito
Cidadão Taquarense ao senhor OSMAR ANILDO KERSCHNER. A Comissão Geral de
Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo
foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. DECRETO LEGISLATIVO Nº 003 de
autoria do VEREADOR TELMO VIEIRA - Concede o Título de Cidadão Taquarense ao
senhor GABRIEL ROCHELLI ROST. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer
favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por
unanimidade dos Vereadores. PROJETO DE LEI Nº 195/2013 (Executivo Nº 170)
Prorroga o prazo de contratação temporária prevista na Lei Municipal nº 5.263, de 10
de julho de 2013, que autoriza a contratar, temporariamente, Agentes de Fiscalização
de Trânsito, e, dá outras providencias. 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: Arleu, Roberto Timóteo, Adalberto Lemos e Guido Mario. O Vereador
Valdecir de Almeida solicitou que sua justificativa constasse nesta Ata como segue:
“Na verdade semana passada quando entrou este Projeto iria ser contrário, mas foi
retirado. Vou dar uma última oportunidade ao Executivo Municipal votando a
contratação novamente de renovação de mais três meses, mas espera que antes
ainda se for possível no início de janeiro que venha a esta Casa a extensão do
estacionamento rotativo nas outras ruas centrais de nosso Município, pois o comércio
clama por isso. É importante salientar que é a última vez que vota a contratação de
Agentes de Trânsito, enquanto não vier à extensão do estacionamento nas outras
ruas.“ O Presidente retirou de pauta o seguinte Projeto: PROJETO DE LEI Nº 212/2013
(Executivo Nº 180) Altera o Parágrafo único, do artigo 7º, da Lei Municipal nº 5.248,
de 25 de junho de 2013, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de
Entorpecentes – COMEN, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 225/2013 de
autoria do VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA - Regulamenta a destinação de
recursos públicos nas atividades de promoção cultural e apresentações artísticas,
reservando percentual dos valores para contratação de artistas nascidos ou
domiciliados em Taquara. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer
favorável ao na sua forma original e o mesmo foi APROVADO com 13 votos favoráveis
e uma abstenção do Vereador Arleu Machado, por ser o propositor da matéria.
Manifestaram-se os Vereadores: Arleu, Moisés, Roberto Timóteo, Guido Mario,
Telmo, Lauri, Adalberto Soares e Eduardo. Após a votação o Presidente com a
concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a votação da matéria a seguir
Ata nº 3.942, de 04 de novembro de 2013

Página 21 de 22

e a mesma foi APROVADA por unanimidade dos Vereadores. Nesse momento o
Vereador Régis de Souza solicitou votação separa da Indicação nº 823/2013, lida
anteriormente nesta Sessão. Também um Requerimento Verbal do Vereador Telmo
Vieira, no qual solicita Audiência Pública para tratar da mudança de sentido no trecho
da Rua Farrapos com a Rua Alcenira Nunes, não foi votado, pois o Presidente irá
avaliar a situação dos pedidos de reunião tendo em vista que o final do ano está
próximo e ainda faltam projetos importantes a serem apreciados, como PPA, LDO e
LOA que também requerem audiências públicas. Segue a matéria votada e aprovada
em bloco: Moção de Apelo nº 034/2013. Requerimentos: Nº 254 a 259/2013.
Pedidos de Informações: Nº 123 a 127/2013. Indicações: Nº 802 a 822/2013. Atas: Nº
3.937 e 3.940. Requerimentos Verbais: VEREADOR LAURI FILLMANN: 1º - Solicita que
a Administração Municipal viabilize o retorno da Festa das Compotas em 2014, pois
esse segmento valoriza nossos pequenos produtores. VEREADOR EDUARDO CARLOS
KOHLRAUSCH: 2º - Solicita que o Presidente desta Casa, Vereador Nelson Martins
agende reunião convidando o Major Adriano José Zanini e o Prefeito de nossa cidade,
para virem a esta Casa tratar de assuntos referentes aos inúmeros assaltos que vem
ocorrendo nas localidades de Freguesia do Mundo Novo e Santa Cruz da Concórdia.
VEREADORES TELMO VIEIRA, LAURI FILLMANN E ADALBERTO SOARES: 3º Encaminham Votos de Congratulações a Sociedade de Coro Misto Três Irmãos de
Padilha pelo belíssimo evento de Encontro de Corais realizado neste final de semana.
Em nome do Presidente da Sociedade, senhor Rudi Nelson Hess parabenizo todos os
organizadores que de uma forma ou de outra foram responsáveis pelo acontecimento
desta grandiosa Festa. Votação Separada: Indicação nº 823/2013: APROVADA com 12
(doze) votos favoráveis e (02) dois votos contrários dos Vereadores Régis de Souza e
Luiz Carlos Balbino. Manifestaram-se sobre a matéria os Vereadores: Valdecir, Régis,
Lauri, Balbino, Adalberto Lemos, Guido Mario, Sirlei e Telmo. Antes de finalizar os
trabalhos da presente Sessão o Vereador Telmo Vieira solicitou ao Presidente que
fosse colocado em deliberação do Plenário a mudança do horário de início das
Sessões Ordinárias desta Casa, passando a ser às 19h, por entender que a
comunidade teria maior disponibilidade em participar das Sessões. Nesse sentido o
Presidente colocou em votação a referida solicitação e o horário de início das Sessões
às 18h foi mantido com 10 (dez) votos favoráveis dos Vereadores: Roberto Timóteo,
Sirlei, Arleu, Adalberto Lemos, Sandra, Guido Mario, Régis, Moisés, Valdecir e Lauri. E,
04 (quatro) votos contrários dos Vereadores: Telmo, Balbino, Adalberto Soares e
Eduardo. Nada mais havendo a tratar, às 21h08min, o Presidente encerrou a presente
Sessão Ordinária, agendando outra para o dia 11 de novembro 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,
04
de
novembro
de
2013...............................................................................Silvana Lopes e Mateus Diovani.
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