ATA Nº 3.943
Aos 11 dias do mês de novembro do ano de 2013, às 18h no Plenário da Câmara de
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 41ª 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 894/2013, em atenção ao Requerimento nº 257/2013, do
Vereador Roberto Timóteo, contido no Ofício D.L nº 709/2013. OFÍCIO Nº 898/2013,
apresenta Mensagem Retificativa para alterar o Parágrafo único, do artigo 1º, do Projeto de
Lei nº 212/2013 (Executivo Nº 180), que 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. PUBLICIDADE DOS
PROJETOS DE LEIS: DECRETO LEGISLATIVO Nº 006 de autoria do VEREADOR EDUARDO
CARLOS KOHLRAUSCH - Concede o Título de Benemérito Cidadão Taquarense ao senhor
LEANDRO DA SILVA PACHECO. DECRETO LEGISLATIVO Nº 008 de autoria do VEREADOR
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS - Concede o Título de Cidadão Taquarense ao
Senhor PAULO MARQUES DE OLIVEIRA. DECRETO LEGISLATIVO Nº 009 de autoria do
Vereador LAURI FILLMANN - Concede o Título de Benemérito Cidadão Taquarense ao Senhor
DÉLCIO HUGENTOBLER. DECRETO LEGISLATIVO Nº 010 de autoria do VEREADOR NELSON
JOSÉ MARTINS - Concede o Título de Benemérito Cidadão Taquarense ao senhor MARCO
AURÉLIO ANGELI. PROJETO DE LEI Nº 226/2013 (Executivo Nº 190) Reformula a estrutura
administrativa do Poder Executivo Municipal, revoga as Leis Municipais nº 4711/2010,
4729/2011 e 4733/2011 e dá outras providências, com MENSAGEM RETIFICATIVA
apresentada pelo Executivo através do Ofício Nº 900/2013, protocolado nesta Casa no dia de
hoje com nova redação ao Projeto 226, que: Reformula a estrutura administrativa do Poder
Executivo Municipal, revoga as Leis Municipais nº 4711de 2010, 4729 de 2011 e 4733/2011; e
dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 227/2013 de autoria do VEREADOR GUIDO MARIO
PRASS FILHO - Fica autorizado o fornecimento de alimentação diferenciada às crianças
portadoras de diabetes, hipertensão arterial, doença celíaca e intolerância à lactose na
merenda escolar de creches e escolas municipais do Município de Taquara/RS, e dá outras
providências. PROJETO DE LEI Nº 228/2013 (Executivo Nº 175) Institui o Programa de
“Medicina de Família – Método Clínico Centrado na Pessoa”, a ser implementado nos Postos
de saúde do Município e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 229/2013 (Executivo Nº
191) Prorroga o prazo de contratação temporária dos servidores que atuam na Estratégia de
Saúde da Família no Bairro Eldorado, prevista na Lei nº 5.044, de 22 de maio de 2012,
alterada pela Lei Municipal nº 5.300, de 29 de agosto de 2013, e, dá outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 230/2013 (Executivo Nº 192) Altera a Ementa e o artigo 1º, da Lei
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Municipal nº 5.280/2013, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito
com o Badesul Desenvolvimento S.A. – Agência de fomento – RS, e, dá outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 231/2013 de autoria do VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO - Institui
a Semana Municipal de Combate à Evasão Escolar, a ser realizada anualmente no Município
de Taquara. PROJETO DE LEI Nº 232/2013 (Executivo Nº 193) Autoriza a concessão de férias e
décimo terceiros salários aos conselheiros tutelares, e, dá outras providências. PROJETO DE
LEI Nº 233/2013 (Executivo Nº 194) Altera o artigo 1º, da Lei Municipal nº 5.313/2013, que
autoriza o Poder Executivo a conceder descontos sobre o valor do IPTU aos aposentados, às
pessoas de 65 (sessenta e cinco) anos ou mais ainda não aposentados, aos inativos,
pensionistas e deficientes físicos e mentais, para o exercício de 2014, e, dá outras
providências. REQUERIMENTOS: Nº 260/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Vem através
do presente, enviar Votos de Pesar aos familiares da senhora Erica Reny Berz que veio a
falecer no dia 04/11/2013, próximo passado. Sentimo-nos incapazes de encontrar palavras
nesse momento de dor, pois a perda de um ente querido significa a abertura de uma lacuna
na família e nos amigos. “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 261/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Ao
cumprimentá-lo cordialmente venho através deste solicitar ao Comandante-Geral da Brigada
Militar/RS, Cel. QOEM Fábio Duarte Fernandes, que estude a viabilidade de aumentar o
efetivo policial junto ao Quartel da Brigada Militar de Taquara/RS, para que tenhamos um
serviço mais ativo com a viatura doada por esta Casa Legislativa no atendimento da Patrulha
Rural. Tal solicitação se faz necessária tendo em vista que atualmente o patrulhamento rural
conta apenas com três policiais no atendimento de todas as demandas do nosso Interior.
Cabe salientar que este serviço é imprescindível na coibição de furtos e abigeatos que
ocorrem com frequência na área rural de nossa cidade, sendo que os índices aumentam no
período do final de ano. Sendo o que tínhamos para o momento, desde já agradecemos a
compreensão. Nº 262/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Ao cumprimentá-lo
cordialmente venho através deste solicitar ao departamento competente do DAER que
viabilize o conserto de um buraco existente na lateral do asfalto na ERS 020, localidade de
Santa Cruz da Concórdia – Taquara/RS, trecho da curva ao final das três pistas, sentido
Taquara/Porto Alegre. Tal pedido se faz necessário, pois o asfalto está cedendo podendo
comprometer toda a pista. Sendo o que tínhamos para o momento, desde já agradecemos a
compreensão. Nº 263/2013 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste envio Votos de
Congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Gideões Missionários, Ministério de
Pelotas, da Rua Brasília, no Bairro Empresa, pelo 17º Congresso do Círculo de Oração, Coluna
de Oração, realizado neste final de semana, com o Tema: “Os que com lágrimas semeiam em
júbilo ceifarão.” Salmo 126.5. Parabenizo a todos na pessoa do Pastor Luiz Golvea e sua
Esposa e que Deus continue os iluminando para a continuação e o crescimento desta obra.
Nº 264/2013 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste envio Votos de
Congratulações ao Instituto Adventista Cruzeiro do Sul – IACS, pela passagem dos seus 85
anos que será comemorado no próximo final de semana, (dias 15 a 17/11). Parabenizo a
todos nas pessoas do Diretor Irineu Pereira de Souza e de sua Esposa Margarida de Souza,
pelas belíssimas obras de reformas e ampliações feitas neste Instituto que se tornou um
verdadeiro Cartão Postal na entrada da área urbana de nosso Município. Desejo que Deus
continue iluminando toda a equipe de trabalho para a continuação do crescimento deste
Centro de Ensino tão importante a nossa comunidade taquarense. Nº 265/2013 VEREADOR
VALDECIR DE ALMEIDA: Solicita ao Presidente desta Casa, que seja incluído na Homenagem
do dia 18 de novembro de 2013 nesta Casa, aos Conselheiros Tutelares de Taquara/RS, o
nome do Ex Conselheiro “senhor Fernandes Vieira dos Santos” que atuou como titular no
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período de maio a junho de 2012, neste Conselho, e que se licenciou para assumir a Direção
do Lar Padilha, o qual vem prestando um grande trabalho em prol da criança e do
adolescente. Desta forma é justo que receba esta homenagem também. Nº 266/2013
VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste envio Votos de Congratulações ao Prefeito
da cidade de Rolante, Ademir Gonçalves (Dirão) e ao Presidente da Câmara de Vereadores
deste Município, Jair Rodrigues da Silva, pelo belíssimo Evento do 29º ROLANTCHÊ, realizado
neste final de semana, o qual tive a honra de participar da abertura oficial. Parabenizo todos
os envolvidos que souberam proporcionar um Evento de tamanha qualidade e organização,
mantendo os valores da nossa Tradição. PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Nº 128/2013 VEREADOR
ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito ao Executivo Municipal que informe com urgência
a esta Casa Legislativa as metragens de consertos de calçamento feito nas ruas de nossa
cidade, juntamente com cópia dos contratos entre as Empresas e a Prefeitura Municipal,
controle da medição para pagamento e o nome do responsável por tais medições.
Justificativa: Em fiscalização rotineira por este Vereador denunciei ao Executivo Municipal o
uso de material inadequado para os consertos de calçamento, mesmo assim eles foram
feitos sem a devida análise pela Secretaria de Obras e em menos de 15 dias o calçamento
estava fundo em diversos pontos. Esta semana outra empresa estava arrumando o
conserto que a primeira empresa havia feito e em conversa com os funcionários soubemos
que não se trata da mesma empresa que fez o primeiro trabalho. INDICAÇÕES: Nº 824/2013
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da
Secretaria competente proceda com urgência na substituição de saibro por areia junto ao
pátio da Escola Municipal Alípio Alfredo Sperb, localizada no Bairro Santa Maria, no intuito de
evitar acidentes com as crianças. Nº 825/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que
o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie com urgência o
conserto de dois buracos no calçamento da Rua 7 de Setembro, nº 1550 e 1570, pois os
mesmos causam riscos de acidentes a todos que por ali transitam. Seguem fotos em anexo.
Nº 826/2013 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicito ao Executivo Municipal, através da
Secretaria de Obras, que proceda no reparo de um buraco na Rua Guilherme Lahn, em frente
ao número 881. O pedido se justifica em função do grande fluxo de veículos que circulam por
este local próximo da UNIPACS e Delegacia de Polícia. O buraco vai de um lado ao outro da
rua, causando grandes transtornos no trânsito e gerando estragos nos veículos que por ali
passam. Seguem fotos em anexo. Nº 827/2013 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicito que
o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie a limpeza geral
nos pátios e arredores de todas as escolas municipais. Diante do fato acontecido quarta feira,
dia 06/11/13, na Escola Rosa Elsa Mertins, no Bairro Santa Rosa, onde uma cadela que lá se
encontrava, foi picada por uma cobra e morreu, é necessário que se faça esta limpeza geral,
recolhendo todos os entulhos, restos de madeira, lixo, restos de folhas, que possam servir de
abrigo a animais peçonhentos. O que aconteceu com a cadela Linda, poderia ter acontecido
com algum aluno ou professor da escola. A morte da cadela talvez tenha acontecido para nos
alertar sobre estes perigos. Prevenir é sempre melhor do que remediar. Nº 828/2013
VEREADORES VALDECIR DE ALMEIDA E LAURI FILLMANN: Em visita ao Secretário de
Segurança do Estado do RGS, senhor Airton Michels, no dia 09 de maio de 2013, conforme
foto em anexo, os Vereadores Valdecir Vargas de Almeida e Lauri Fillmann que abaixo
subscrevem, estiveram reunidos com o Secretário, acompanhados do Deputado Gerson
Burmann, e na ocasião ficou determinado pelo Secretário a “Doação do Terreno citado à
Avenida Sebastião Amoretti para a construção da Sede para o Corpo de Bombeiros de
Taquara/RS”. Esta semana, estivemos presentes na instalação da pedra fundamental para a
construção da UPA 2 neste terreno. Naquela ocasião Vossa Excelência falou que irá adquirir
terreno ao lado para construção do Quartel para o Corpo de Bombeiros. Diante desta
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colocação, estes Vereadores solicitam que seja adquirido o terreno da esquina ao lado,
confluência da Rua Coronel Diniz com a Avenida Sebastião Amoretti, conforme mapa em
anexo, com a máxima urgência possível, pois este local é de fácil acesso para entrada e saída
do caminhão dos Bombeiros. É de extrema importância resolver esta questão tendo em vista
que o Quartel Regional dos Bombeiros, localizado na ERS 115, leva em torno de 12 a 15
minutos para chegar ao centro e bairros de nossa cidade, tempo este importante para
atender a um incêndio. Agora com a chegada do verão, os casos de incêndios são mais
constantes, e mesmo fora desta estação, podemos observar que muitos foram os incêndios
que ocorreram na nossa cidade quer seja no perímetro central ou nos bairros. Diante desta
prerrogativa, é que pedimos urgência, na decisão de compra do terreno indicado para que
possamos sanar este problema que vem se arrastando ao longo dos anos. Nº 829/2013
VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Indico ao Prefeito Municipal que solicite ao Secretário de
Desenvolvimento designar atenção ao prédio situado na esquina das Ruas Tristão Monteiro e
Pastor Hermann Sckafke, "antigo prédio da Antártica”, em frente à SIMUT, perto do Xis Viralata. Certamente um excelente local para instalar uma empresa, podendo gerar empregos e
renda para os taquarenses, inclusive a revitalização desta parte tão importante da cidade. Nº
830/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal
através da Secretaria competente proceda com urgência na colocação de um bueiro e
limpeza de canos na Rua Amazonas, nº 518, Bairro Santa Teresinha, pois tem causado
transtorno aos moradores toda a vez que chove um pouco mais. Nº 831/2013 VEREADOR
ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria
competente proceda com urgência no término da construção da Creche, junto a Escola
Municipal 17 de Abril, no Bairro Mundo Novo. Alerto para medidas de segurança pelo fato da
obra estar abandonada tendo sido alvo de vândalos, onde a comunidade precisa acionar
constantemente a Brigada Militar para garantir que o prédio não seja depredado. Nº
832/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal
através da Secretaria competente proceda com urgência na limpeza do terreno em frente à
Escola CIEP, no Bairro Empresa. Nº 833/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o
Executivo Municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente e seus técnicos procedam num
estudo da proliferação da árvore conhecida como “Alvena ou Uva Japonesa”, a qual está
disseminando rapidamente nos Distritos de Padilha e Rio da Ilha, inibindo o crescimento de
árvores nativas da região como: Angico, Camboatá, Canela, Ipê, Louro, Cambuí, Açoita Cavalo
e outras, alterando o ecossistema destas regiões. Nº 834/2013 VEREADOR GUIDO MARIO
PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, através das Secretarias competentes proceda nos
serviços de patrolamento, ensaibramento e conserto de luminária (nº 4.150), na Rua Antônio
Petry, Distrito de Fazenda Fialho. Nº 835/2013 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicito
que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda no serviço de
patrolamento e ensaibramento na Rua Ângelo Valentini, no Bairro Cruzeiro do Sul. Nº
836/2013 VEREADOR LAURI FILLMANN: Solicita ao Executivo Municipal para que junto a
Secretaria de Obras, proceda na recuperação do calçamento da Rua Manoel Bedeco, pois a
mesma encontra-se com diversas canaletas, dificultando o trânsito em toda sua extensão. Nº
837/2013 VEREADOR LAURI FILLMANN: Solicita ao Executivo Municipal para que junto a
Secretaria de Obras, providenciem na recuperação do asfalto na Rua Tristão Monteiro em
frente ao número 1566, onde tem uma cratera aberta no leito da referida Rua, causando
transtorno a todos que ali trafegam. Nº 838/2013 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicito
que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie a limpeza,
a cobertura e o isolamento do valão que se situa próximo à Escola Municipal Rosa Elsa
Mertins, no Bairro Santa Rosa, cortando o pátio da mesma. Este valão está descoberto e com
muito mato dentro, servindo de abrigo para animais peçonhentos. Vale ressaltar que não
Ata nº 3.943, 11 de novembro de 2013

Página 4 de 19

existe um muro cercando este valão, apenas uma cerca de fácil acesso a estes animais,
representando um grande risco a todos que por ali circulam. Nº 839/2013 VEREADORA
SANDRA SCHAEFFER: Solicito que o Executivo Municipal amplie o horário de funcionamento
dos ônibus circulares do nosso Município, modificando o término de circulação dos mesmos
das 18h para 19h. Com a chegada das vendas do período natalino, o comércio no geral fecha
às 19h. Uma grande parte dos funcionários do comércio depende do uso dos ônibus
circulares para voltarem para casa às 19h, porém, o término da circulação acontece às 18h,
criando dificuldades de retorno aos usuários. Pensando na geração de renda e
consequentemente impostos, pensando na manutenção dos empregos e no bem estar dos
comerciários, se faz necessária esta medida. MOÇÕES: MOÇÃO DE APELO Nº 035/2013
VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Encaminhar Moção de Apelo a ser enviada a Sra. Dilma
Rousseff, Presidente da República, aos Srs. Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados, bem como aos Líderes Partidários, a fim de que empreendam os esforços
necessários para a aprovação do Projeto de Lei N° 1.376/2003, que Dispõe sobre a política de
controle da natalidade de cães e gatos e dá outras providências. O referido Projeto tramita
no Congresso há 10 anos e prevê a criação de uma política de controle populacional de cães e
gatos, onde o Governo Federal em parceria com as prefeituras desenvolverão programas de
esterilização, e, para isto, deverá manter centros cirúrgicos adequados e espaço para
recuperação após a cirurgia. As unidades de controle de zoonoses que não puderem se
adequar à execução do programa de esterilização referido deverá atuar em parceria com as
entidades de proteção aos animais e clínicas veterinárias legalmente estabelecidas. Diante
deste encaminhamento, solicito a apreciação e votação da presente Moção com urgência.
MOÇÃO DE APELO Nº 036/2013 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Encaminha Moção de
Apelo a ser enviada a Sra. Dilma Rousseff, Presidente da República, aos Srs. Presidentes do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados, bem como aos Líderes Partidários, a fim de que
empreendam os esforços necessários para a aprovação e a regulamentação no Brasil do
Sistema Único de Saúde Animal - SUS ANIMAL. No Brasil, apesar do Decreto Federal N º
24.645, de 10 de julho de 1934, estabelecer em seu artigo 1º que “Todos os animais
existentes no País são tutelados do Estado”, o que assistimos diariamente nas ruas e nos
noticiários é um holocausto da vida animal, onde milhares de animais silvestres, domésticos
ou domesticados, nativos ou exóticos, são sujeitos a todos os tipos de maus tratos e
abandono por parte do Poder Público e parte da população. E mesmo estando amparados
pela Constituição Federal em seu artigo 225, inciso VII, e pela Lei Federal 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, em seu artigo 32, o que comprovamos é a inexistência de políticas
públicas que garantam a saúde e o bem estar dos animais, exigindo do Poder Público
medidas urgentes no sentido de reverter essa calamidade que também é pública.
Portanto, considerando ainda as insolúveis dificuldades socioeconômicas que a população
brasileira vem vivenciando durante décadas, urge a necessidade do Poder Público federal em
consonância com seus pares em nível estadual e municipal determinar um amplo sistema
público de atendimento a saúde e bem estar-animal, de forma a minimizar o sofrimento de
milhares de animais e confortar os sentimentos de grande parte da população brasileira
carente de assistência médica veterinária para seus animais de estimação, resgatados nas
ruas ou da ação de traficantes de animais silvestres. Oportuno recordar que a UNESCO, em
27 de janeiro de 1978, deu forma a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que em
seu artigo 2 º, alínea “c”, destacou que “Cada animal tem o direito à consideração, à cura e à
proteção do homem”. Por esses motivos, é necessária a aprovação e a regulamentação no
Brasil do Sistema Único de Saúde Animal - SUS Animal, e por isso solicito a apreciação e
votação da presente Moção com urgência. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA:
Protocolo nº 1631, de 11 de novembro de 2013 – Cezar Eduardo Cordeiro Moreira,
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Corregedor Penitenciário solicita o tempo de 15min, no início da Sessão Ordinária do próximo
dia 25/11, para apresentar o Projeto eletrônico das tornozeleiras em presidiários. Ofícios dos
Hospitais de Riozinho, Gramado, Três Coroas, e Canela, em atenção ao Requerimento nº
240/2013, do Vereador Guido Mario. Ofício da Brigada Militar de Taquara indicando o
Soldado Edson Miguel Ambrozi a ser homenageado nesta Casa, conforme Lei Municipal nº
3.002/2002. Ofício do COMITESINOS referente ao processo de elaboração do Plano de
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, objetivando a compreensão do
comportamento do Rio em situações de escassez de água. Ofício do Tribunal de Contas do
Estado do RGS convidando para Seminário de Planejamento Estratégico Municipal a ser
realizado no dia 21/11, no prédio-sede deste Tribunal, em Porto Alegre. Ofício Circular da
CNM – Confederação Nacional de Municípios informando sobre a vinculação de recursos de
Royalties e participação especial às áreas de Educação e Saúde. Informativo Especial da CNM
– outubro de 2013, sobre Pisos e FPM. Convite da Prefeitura Municipal desta cidade, para o
ato de assinatura do contrato que dará início a elaboração do Projeto de Restauração da Casa
Vidal, no dia 12/11, às 15h. Convite da Assembleia Legislativa – Comissão de Segurança e
Serviços Públicos, para audiência pública desta Comissão, cujo objetivo será debater a atual
situação da estruturação da Empresa EGR, bem como das empresas terceirizadas e
perspectivas de ações de curto e médio prazo. Informativo com 158 páginas da Câmara dos
Deputados, referente a Convergência e Integração na Comunicação Pública. Comunicado do
Ministério da Educação informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir
a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 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 ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES
DOS SANTOS: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Quero iniciar falando com relação à
reunião que tivemos ás noves horas da manha nesta Casa Legislativa, para tratar sobre o
assunto enchente do Bairro Cruzeiro. Acho que temos que começar abrir essas discutições
em diferentes épocas mesmo que a enchente esteja batendo a porta. Temos que sempre
estar discutindo para que consigamos fazer evolução na política pública de melhorias dessas
comunidades. Fiquei satisfeito com a presença do Senhor Inácio e Vereadores que estiveram
com nós o Beto Lemos, o Osmar, Vereador Valdecir, Guido, Eduardo, Ari Rodrigues e tenho
certeza que outros Vereadores não estavam porque tinham outros assuntos para tratar, mas
tenho certeza também que eles contemplam do mesmo pensamento de agirmos para que
melhore essas questões das enchentes das nossas cidades. E estou satisfeito com as
colocações do Secretário Inácio com relação ao Projeto que já esta sendo feito, porque uma
coisa que temos que entender, não basta ficarmos falando e não termos nenhuma ação,
então muitos que falam nas questões das enchentes, mas pouco se tem feito e hoje acabou
demonstrando isso. Que na realidade não existe Projeto com relação ao combate das
enchentes o Executivo esta trabalhando agora para ter um Projeto para apresentar, para
conseguir recursos para sana esse problema que atinge praticamente todos os bairros de
nossa cidade. Então é importante que a gente tenha muita consciência disto. Quero falar na
questão da Tristão Monteiro que esta cheia de buracos e chamar a atenção do Secretário de
Obras para que compre esses sacos de asfaltos e coloque para amenizar essa situação
enquanto não se faz algo de melhor, pelo menos para que consiga tapa esses buracos. Falarei
também dos canos, porque nossa cidade tem diversos pontos que precisa colocar canos e
tem calçamentos que foram abertos ainda na outra administração e ainda continua do
mesmo jeito, por exemplo, a Tristão Monteiro mais isso não pode continuar, pois tem que
dar um jeito de tapar os buracos. Tem um convenio entre a CORSAN e Município, ela pode ir
lá abre aquele buraco e fica lá aberto e a Prefeitura não fecha esses buracos. Se for cobrado
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para executar esse serviço tem que ir lá e terminar, pois esses concertos de calçamentos tem
que haver com o máximo de urgência. Também quero estar aqui elogiar o Prefeito que tem
se posicionado de maneira bastante eficaz em alguns problemas que temos tido e
infelizmente tem alguns momentos que tem problemas. Neste final de semana no sábado
precisei conversar com o Diretor da Saúde e não consegui, tentei falar o Secretário da Saúde
e também não consegui e acabou sendo que o Prefeito teve que fazer a intervenção para
resolver o problema. Em minha opinião o Secretário e Diretor têm que estar com o telefone
ligado se não isso não justifica ter um problema de Saúde pra se resolver e ate mesmo a
Secretaria de Obras. E eu estou desde o inicio do Governo para que mandem uma relação da
diretoria das Secretarias e ate agora não veio nada para esta Casa, então eu quero pedir para
que se manifeste e traga isso para que possamos resolver o problema. Em relação á reunião
que tinha pedido com o Secretário de Segurança pra que viesse há essa Casa e explicar o
porquê que as câmeras de vigilância ainda não estão funcionando e infelizmente o Secretário
esta em um evento em Porto Alegre e não pode vir explicar para nós. Temos um
investimento de quase 1 milhão de reais de fundamental importância para há segurança dos
nossos munícipes e ate agora nós não temos noticias concretas em relação á essas eficácias
dessas câmeras. Então gostaria de pedir Dona Marilene e a Mesa da Diretora para que
refizesse esse pedido ao Secretário de Segurança e Trânsito, pois que viesse a essa Casa para
explicar para á comunidade, porque não é admissível que continuamos com investimento
dessa cifra de quase 1 milhão de reais sem estar funcionando. Obrigado a todos e que Deus
de um futuro de respeito e dignidade. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Saúdo a
todas as pessoas aqui presentes. Nessa semana que passou, tive a impressão que foi que
nem uma montanha russa, alguns momentos bastante feliz e otimista e outros nem tanto. Na
quinta-feira na EMEI Tia Bete no Bairro Santa Maria, aconteceu a amostra de trabalhos na
escola, quero parabenizar a Diretora Tati, a Vice Priscila e todas as professoras pela belíssima
amostra. Muita criatividade e diversão que colocaram todos ligado em um mundo mais doce
e colorido, educar e aprender através da musica e dos animais é a prova que a escola tem
papel fundamental na vida de uma criança e com certeza leva-los a um mundo fantástico.
Outro momento bastante agradável que me aconteceu sábado a tarde foi a Primeira
Caminhada de Taquara, organizada pelo Grupo Amigos da APATA e alunos da disciplina de
empreendedorismo da Professora Carina da FACCAT. A inscrição era um quilo de ração e a
doação de um valor espontâneo, esses valores usados para o tratamento dos animais que
estão sobre os cuidados da APATA, fio lindo e emocionante ver tantos animais desfilando
pelas nossas ruas e esses peludos ajudando outros peludos de rua. E um momento bastante
delicado que tive que passar semana foi quando quarta-feira, próximo ao meio dia estava eu
aqui na Câmara e fui chamada por uma professora da Escola Rosa Elsa do Bairro Santa Rosa e
essa Professora Luciana Paz estava bastante agitada, porque uma cadela cujo nome é Linda,
havia sido picada por uma cobra nas dependências da escola. Então se lembrara de mim que
além de ser Vereadora sou voluntária da causa animal e não sei como eu não me acidentei,
pois não sou resgatista e não tenho um carro preparado para isso e sai da Câmara e fui ate o
Bairro santa Rosa atropelando quase meio mundo, depois voltei para a Rua Carlos Sandler
onde fica a veterinária que atende os casos e para o meu desespero essa cadela acabou não
resistiu ao veneno da cobra e acabou morrendo. Ficam algumas situações desse episódio que
não se resume a uma simples morte de uma cadela, primeiro existe um valão que corta á
Escola Rosa Elsa e este valão está descoberto, o mato crescido e serve de abrigo para cobras
e sabe se lá quais outros animais peçonhentos. Não existe um muro cercando este valão,
apenas uma cerca e fácil um animal peçonhento passar para dentro do pátio da escola, onde
as crianças brincam livremente sem saber dos riscos que estão correndo, segundo se faz
urgente uma limpeza geral nos pátios de todas as escolas do Município e nos seus arredores.
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Porque com a proximidade do calor agora, muito animais peçonhentos acabam se
escondendo em alguns locais nessas escolas e ás vezes a própria direção e os professores não
sabem desses animais a não ser que seja feita uma limpeza geral. Eu creio que a natureza
sempre nos envia sinais e infelizmente a Cadela Linda pagou com a sua vida para uma criança
não fosse mordida por esta cobra, fiz duas indicações a respeito disso, uma que trata da
limpeza nas escolas e outra para que esse valão, pois que seja coberto e isolado da escola.
Outra situação, porque essas pessoas me ligaram é que em Taquara não existe ainda serviço
de clínica veterinária pública e serviço de resgate. Estou eu desde o inicio do ano junto ao
Executivo para que isso seja realizado, sei que estão pesquisando para ver de que forma
podem tornar isso possível e espero impacientemente para que isso aconteça no nosso
Município. Para que exista o serviço de resgate e particularmente sou uma pessoa que não
estou preparada para essas situações o meu perfil não e de uma pessoa que consiga
enfrentar essas situações, mas eu sempre faço, pois sinto muita pena desses animais. Eu
agradeço a atenção de todos e espero que possamos todos ter uma excelente semana, muito
obrigada. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Saúdo a todas as
pessoas aqui presentes. Iniciarei lembrando aos meus colegas Vereadores aos presentes e
aos ouvintes, que alguns anos atrás, 24 anos para ser mais exata, o Jeremias de Medeiros
sofreu uma queda pintando um prédio Dom Rafael, caiu do décimo segundo andar. Foi uma
cena triste e nos abalou e agora o Jeremias esta pensando por uma situação financeira
dificílima e tem um pessoal que está fazendo um baile para ver se conseguirmos juntar algum
valor para conseguir restaurar a casa do Jeremias que praticamente esta caindo sobre a sua
cabeça. Ele é um vencedor, mas ficou em uma cadeira de rodas e a keli e o Éderson estão
aqui e estão oferecendo um cartão de baile a cinquenta reais, vai ser lá no salão da Igreja do
Passo do Mundo Novo, caso algum ouvinte esteja interessado o Jeremias é Irmão do Valdir e
do sapinho da ambulância, ambos funcionários da Prefeitura Municipal e eles também te
cartão para vender. Então que se unamos nesse esforço e que a gente compre um cartão
para ajudar uma pessoa merecedora, pois ele está muito necessitado e eu usei esse espaço
pra que agente se mobilize e condiga fazer com que esse baile tenha lucro e consiga
melhorar a casa onde ele mora. Porque estamos ai e graças a deus não estamos na condição
de quem precisa ser ajudado, então agradeçamos a Deus que nós podemos ajudar, pois isso
faz a diferença na vida de alguém que precisa. Também quero falar um pouquinho a respeito
de uma reunião que foi solicitada pelo Vereador Beto Timóteo hoje á tarde e trouxe pra cá
nossa Prefeitura Mirim, um Projeto realizado á anos no Município que elegeu a Prefeita
Estefani Correia dos Santos e junto com ela mais doze Vereadores mirins. Em conversa com
quatro Vereadores da Casa estas pequenas crianças que estão agora na Prefeitura Mirim,
mostraram que já tem uma visão de político e falaram algumas questões que as incomoda,
entre essas questões uma Vereadora falou do transporte escolar e da falta de segurança que
o transporte tem. Em seguida o nosso Secretário da Educação Professor Edmar colocou á eles
e para os Vereadores da Casa, que nós estamos com uma frota nova de veículos para a
educação e só não foram á rua ainda, porque tem uma questão de fazer o seguro dos
veículos e como dos noves veículos os últimos chegaram a pouco tempo eles precisam ser
segurados juntos para que aja uma economia aos cofres públicos. Portanto será uma frota
nova que será usada pelos alunos no ano que vem, quero parabenizar á Professora Helena e
o Professor Edmar por este evento de trazer crianças á discussão política e é por ai que
criamos e formamos novos políticos, parabéns pelo programa. Quero dizer que recebemos
hoje tarde na Casa o Secretário Lamperti que é o Secretário de desenvolvimento do nosso
Município, ele falou que nós já estamos na questão de empreendimentos através do Micro
Credito com cento e vinte e cinco financiamentos, isso me deixa feliz. Porque quer dizer que
nós estamos com o fomento ao pequeno empreendedor que era tanto esquecido, então isso
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é bom para o Município e isso trás um crescimento econômico o município lucra e o povo
também. E quero dizer ao Prefeito Tito que deve estar ouvindo se não hoje nos escutara
amanhã, pois eu achei muito bom, muito legal a iniciativa de ter mandado para cá e ter
atendido o requerimento desta Casa. Com relação á concessão dos direitos dos nossos
Conselheiros Tutelares e isso animam bastante, receberam o Décimo Terceiro, pode fazer um
planejamento e isso é muito importante. Trabalha-se mais feliz, rende-se mais a nossa
criança e nosso adolescente ganham, parabéns Prefeito por ter tomado essa iniciativa e eu
desejo a todos uma excelente semana. VEREADOR TELMO VIEIRA: Saúdo a todas as pessoas
aqui presentes. Também quero saudar o nosso Prefeito Titinho a esposa do Doutor Pimentel
Senhora Márcia, a Coordenadora de Saúde Vera, a Marlene e a queridíssima Mariza do Posto
de Saúde do Eldorado. Começarei minha fala hoje dizendo que da certo quando lutamos pela
segurança de muitos lugares em nosso Município, semana passada fiz uma moção na qual
todos os Vereadores assinaram, solicitando a presença de uma viatura na ponte do Rio dos
Sinos na ERS020 na qual tem duas sinaleiras inda e vinda. Quando o sinal está vermelho no
horário da noite o pessoal que está passando, estão se deparando com meliantes e sendo
assaltados, então levando essa solicitação a Policia Rodoviária. No qual fomos agraciados
com comprometimento do comandante da corporação de Taquara o Sargento Santos e
quero agradecer e entrou em contato hoje e disse que esses trabalhos serão feitos na noite
dando esse respaldo de segurança á quem passa por aquela ponte. Quero parabenizar a
Escolinha de Futebol do Esporte Clube Padilhano que no domingo fez um grande evento
trazendo á base do Internacional de Porto Alegre para fazer um amistoso com os meninos do
E.C Padilhano, no qual eu quero enaltecer um nome pela iniciativa que é Vilmar dos Santos
que é o instrutor de futebol e uma pessoa comprometida com aquela gurizada. E tivemos a
integração da comunidade e isso fez com que tivesse um grande evento e também quero
parabenizar toda a gurizada da Escolinha do Padilhano e convidar a comunidade para que no
dia primeiro que serão as festividades de encerramento deste ano no Padilhano e pedimos a
presença da comunidade. Quero enviar a Casa hoje dois requerimentos verbais o primeiro
pedindo a troca de uma luminária queimada na Júlio de Castilhos nº 1909, está queimada e
causando algum problema aquela comunidade. Estou solicitando a Secretaria de Obras em
especial a atenção do Secretário Ferreira, para a recuperação da Rua Jovino Ritorino da Silva
no Bairro Santa Cruz esta rua com essas enxurradas que vem dando ai, esta ficando
intransitável e sei que o nosso Secretário de Obras dará a maior atenção. Quero parabenizar
o Esporte Clube Torino pelos seus dezesseis anos e pela excelente festa que aconteceu no
sábado na Sociedade 4 de outubro, próximo á Policia Rodoviária. Ouvindo antes á Vereadora
Sirlei, também faço de suas palavras as minhas no qual eu sei que o comprometimento da
atual Administração é em relação também dos direitos adquirido dos trabalhadores. Também
sei que os Conselheiros Tutelares são as pessoas engajadas em seus trabalhos e também sei
das dificuldades enfrentadas por eles, d suas lutas e guerras, então parabéns ao Prefeito Tito
por esse feito. Quero desejar a todos uma boa semana e muito obrigado e fiquem com Deus.
Nesse momento o Presidente Nelson Martins convida o Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho para
fazer parte da Mesa Diretora enquanto aguardam a chegada dos médicos Cubanos.
VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes e
especialmente os Conselheiros Tutelares que estão aqui na Casa, pessoal da Saúde no qual
alguns já foram colegas meus e também ao Prefeito Tito que se encontra na Casa, pois acho
muito importante o Prefeito participar das Sessões da Casa. Quero agradecer ao Senhor
Paulo Cezar Muller por ter feito um pedido meu em frente à Creche São João Baptista,
pintando a faixa amarela para que os pais possam chegar em dias de chuva e encostar o carro
para descarregar as crianças e não ter que ficar longe. Também quero agradecer ao Prefeito
Tito por ter ido juntamente com esse Vereador como Presidente do Conselho Escolar e o
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CPM do Conselho lá do CIEP e a direção a Manoela e a Nedir em uma reunião que esteve lá
semana passada para discutir ao qual o Prefeito pedia mais uma sala para ampliar a educação
infantil. Então foi discutido da abertura de mais uma sala e é importante essa educação do
Prefeito para que aumente as vagas na Educação Infantil, ao qual discutimos juntos ali e
prontamente a direção do CIEP agradeceu e entendendo isso cedeu mais uma sala para
aumentar a vaga da educação infantil. Quero fazer um requerimento verbal pedindo para
que seja providenciado com a máxima urgência o desentupimento de bocas de lobo, eu não
citei ruas, porque são em várias. No Loteamento Olaria o pessoal hoje com á chuva esta
terrível, então peço para que se providencie com máxima urgência. Este final de semana
participei do 17º Congresso da Igreja Assembleia de Deus Gideões Missionários do ministério
de Pelotas na Rua Brasília com o tema “Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão”,
quero parabenizar a todos na pessoa do Pastor Luis Coveia e sua esposa pelo belíssimo
trabalho ali prestado e que Deus ilumine para lhe dar força para continuar aquele trabalho ali
no Bairro Empresa. Estou enviando votos de congratulações ao Instituto Adventista Cruzeiro
do Sul pela passagem dos 85 anos que será comemorada neste final de semana nos dias 15 e
17, o qual o Vereador Eduardo já teve uma grande ideia no começo do ano e fizemos aquela
Sessão Solene e é muito merecedora essa homenagem. E quero parabenizar todos na pessoa
Diretor Irineu Pereira de Souza e sua Esposa Margarida de Souza pelas belíssimas obras de
ampliação feita no Instituto que se tornou um verdadeiro cartão postal na entrada de área
urbana do nosso Município. Desejo que Deus continue iluminando aquela equipe de
trabalho, para que continue o crescimento deste centro de ensino que é tão importante a
nossa comunidade taquarense. Estou solicitando ao Presidente dessa Casa que inclua junto
na homenagem do dia 18 de 2013 aos Conselheiros Tutelares de Taquara o nome do Ex
Conselheiro Senhor Fernandes Vieira dos Santos que atuou no período de maio a junho de
2012 neste Conselho e se licenciou para assumir a Direção do Lar Padilha. No qual vem
prestando um grande trabalho em prol da criança e do adolescente, desta forma e justo que
receba esta homenagem. Também estou enviando Votos de Congratulações ao Prefeito de
Rolante Ademir e ao Presidente da Câmara Jair Rodrigues da Silveira pelo 29º Rolantchê ao
qual eu participei da abertura oficial no sábado pela manhã e estão de parabéns pela
organização e pela valorização da tradição gaúcha. Juntamente com o Vereador Lauri
Fillmann fizemos um requerimento, pedindo conforme o Prefeito já anunciou na semana
passada, colocando aqui que providencie com a máxima urgência para adquirir aquele
terreno para o Quartel do Corpo de Bombeiros se instalar, era um projeto que nós
conseguimos assinatura para que fosse ali, agora o Prefeito precisou devido ao prazo para
construir a UPA e que o Quartel venha pra ali para atender a comunidade. Agradecer
também, muitos vão dizer que é porque o Prefeito está aqui, mas não é, pois quando tem
que agradecer eu agradeço e quando tem que fazer cobranças eu as faço, mas o Prefeito teve
humildade e isso é muito importante em um homem quando ele viu que havia errado na Lei
dos aposentados e mandou novamente a esta Casa para poder ser acertado. Estarei falando
de uma pequena coisa que ficou errada no artigo 1º criando a letra A e B ou se não o que
acontece as pessoas que tem o titulo de posse dos terrenos somente ficarão fora do
desconto, então estarei apresentando uma emenda, pois é muito importante. Cobrávamos
nesta Casa e o Prefeito mandou aqui juntamente com a Bancada do PP quando fizemos o
requerimento do Projeto para pagar o 13º e férias aos Conselheiros Tutelares, pois eu acho
que seria muito justo pelo trabalho que realizam no Município e também porque todo o
trabalhador tem direito a décimo terceiro e férias, então sabendo da importância que tem
esse trabalho é muito justo que eles recebam. Então quero agradecer a todos e desejar uma
boa semana e que Deus ilumine o coração de cada um. E também quero desejar, porque
deve estar chegando a essa Casa em nome da Secretária da Saúde um grande abraço aos
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Médicos Cubanos que estão começando a atender e vou falar para vocês, teve uma pessoa
que esteve passeando aqui que é o meu sobrinho de Palmeiras das Missões e precisou levar a
menininha dele de seis ou oitos anos no Hospital e a Médica que atendeu era Cubana,
segundo as informações que tenho, ficaram impressionado com o atendimento dela de como
ela foi atenciosa, e segundo informações queria saber se é ela que atende no Hospital, não é
a mesma mais é uma cubana também. Foi no sábado passado de noite sem ser neste sábado
mais sim no outro e queria dizer que o atendimento dela foi muito de muita inteligência e
muito positivo e isso é importantíssimo. Desejo um grande abraço a todos e que Deus
ilumine o coração de cada um. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Saúdo a todas
as pessoas aqui presentes. E quero dar uma saudação especial ao nosso Prefeito que se
encontra na Casa ao nosso pessoal da Saúde que tem feito um belíssimo trabalho de
prevenção, pois eu acredito muito na prevenção e o pessoal da Saúde tem se empenhado e
dado um retorno nessa questão. Não poderia deixar de saudar os Conselheiros Tutelares que
hoje estão ai nos abrilhantando com a sua presença nesta Casa e parabenizar o senhor
Prefeito na questão desse Projeto de Lei que venha garantir os direitos dos Conselheiros
Tutelares, pois sabemos que são pessoas que fazem um trabalho ardo, porque o trabalho de
um Conselheiro não é nada fácil, muitas vezes eles atendem solicitações adversas, mas todas
as vezes que eu os procurei em busca de um atendimento as nossas e jovens tive um retorno
satisfatório, então quero dar os parabéns ao Prefeito, parabéns ao trabalho de vocês lá no
pessoal do Conselho Tutelar. Recebi um convite e fiquei muito contente com a questão,
porque sabemos que a nossa Administração anterior deixou de fazer e hoje com esse convite
fiquei muito contente com relação a Casa Vidal, amanhã às 15h o Projeto de recuperação que
tanto a comunidade queria e hoje está sendo feito e amanhã estará dando inicio as obras. Eu
hoje estive na Casa e assisti uma reunião com relação ao DAER que foi convocada pelo
Vereador Beto Timóteo e achei de grande valia, pois aquela comunidade esta sofrendo como
nunca, pois há pessoas que ate se mudaram pela falta de atendimento daquela questão dos
alagamentos e isso é uma vergonha de estar acontecendo. E tem desde de 2010 um
protocolo pedindo a solução, porque pelo que eu soube precisa-se o DAER definir a questão
de por onde vai passar o aumento da vazão da água para depois fazer o Projeto. Então, desde
de novembro e eu pedi agora em abril, mandei ate com fotos da enchente, para que eles
revisem o Projeto e ate hoje nada de resposta e DAER de novo nos caloteia nas nossas
solicitações e isso é uma vergonha esse departamento do Governo do Estado que não
funciona de maneira nenhuma e é uma vergonha para nos de agente não ter uma soluções,
pois há tantas coisas sérias que ocorrem aqui na volta do nosso Município. Gostaria de falar a
repeito do COMEN, aproveitar que o Prefeito esta aqui na Casa e pedi, pois já estive lá
falando com ele varias vezes a respeito da implantação do nosso Conselho do COMEN que
nos estamos deixando de pegar portes de verba. E olha como é triste de ver crianças,
adolescentes e aqui esta a prova do Conselho Tutelar que às vezes ate procuram isto, com o
problema da drogadiçao em casa e é muito séria está questão e nós temos que atacar com
prevenção, mas para isso precisamos da criação do Conselho Municipal de Prevenção e
Combate as Drogas. Hoje veio para esta Casa para nós com uma correção, porque ali dizia
que o Presidente teria direito dois votos e todos os conselhos são paritários, então não da
para ser desta forma, veio a correção e gostaria de aqui pedir para o Prefeito que logo fizesse
uma audiência pública para que discutíssemos as entidades que farão parte deste Conselho e
que implantássemos de imediato, pois tenho certeza que muito vai ajudar as entidades que
trabalhão com combate as drogas, inclusive o nosso Conselho Tutelar. Por hoje era isso,
gostaria de desejar uma boa semana a todos e até a próxima. E gostaria se possível de passar
o restinho do tempo ao Vereador Beto. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Saúdo
todas as pessoas aqui presentes. Sou obrigado a voltar ao assunto, porque as pessoas estão
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me pedindo, ligando e ate chamando em casa para falar desse assunto que é levado por
todas as pessoas que vão nos ajudar a resolver o problema da ponte do Rio dos Sinos. Eu
posso aqui estar sendo chato, repetitivo, mas enquanto isso não se resolver vou falar toda
semana neste assunto, pois continua um terror a ponte que tem no Rio dos Sinos, pessoas do
outro lado principalmente estão me ligando, teve gente aqui na Câmara me procurando em
questão em solidariedade ao que eu falo aqui, pois eles não estão querendo mais vir a
Taquara e que alguns estão fazendo a volta em Parobé para não passar na ponte apenas
pelos assaltos que estão ocorrendo. Neste momento o Vereador Telmo se pronuncia
dizendo: Vereador Arleu, antes acho que o senhor antes não estava presente, pois aquela
Moção que nós fizemos semana passada na qual fui propositor surtiu resultados e hoje
entrou em contato comigo o Sargento Santos que é o Comandante da Corporação de
Taquara. O qual se comprometeu de dar segurança, deixando uma viatura naquele local no
horário das 22h às 00h. O Vereador Arleu retomou a palavra, tomara, espero que pelo
menos esse horário. Mais não resolve o problema porque durante o dia os assaltos também
acontecem. Quero rapidamente parabenizar o Governo Municipal pela elaboração do Projeto
de restauração da Casa Vidal e para mim é uma honra estar presente amanhã lá, porque
defendemos há muito tempo que a Casa Vidal esta atirada ali sem solução e finalmente
estará dando um destino certo para ela. A população vai poder usar aquele estabelecimento
tão antigo e que vai se tão bom para a comunidade à restauração daquele prédio centenário,
pois isso é muito importante para a comunidade taquarense e nós amanhã as 15h estaremos
lá na Tristão Monteiro na esquina da Júlio de Castilho para se fazer presente nesse Projeto
que é a restauração da Casa Vidal. É muito bom saber que vai ter um médico dos Cubanos na
Fazenda Fialho, na minha terra e estou muito feliz por isso e a comunidade tem me
comentado também da alegria de ter um médico lá naquela região isso vai ser um adianto
para á Saúde da Fazenda Fialho. E de novo quero parabenizar o Governo Municipal que
ajudou a trazer esses dois médicos para cá, que vai ajudar Saúde, pois e a Secretária mais
importante que temos é a Saúde, por isso a minha felicidade em ter esses médicos
trabalhando aqui, então parabéns a comunidade da Fazenda Fialho e também quero
agradecer ao Governo Municipal por ter destinado esse médico ou médica que vai para
aquela localidade que a Fazenda Fialho, para fazer atendimento la, onde com certeza a minha
família toda que é muito grande via estar se sentindo muito seguros com esse atendimento
médico la naquela localidade. Estou muito preocupado com o problema do direito do
consumidor na nossa cidade, onde na semana passada eu tive o dissabor de entrar em dois
estabelecimentos que não eram supermercados, pois geralmente os mercados são os vilões
de mau atendimento do direito do consumidor, onde uma serie de problemas tem
apresentado com preços na gôndola e outro no caixa. Agora duas farmácias de Taquara estão
adotando esse sistema também, prestem muita atenção senhores consumidores, todos
aqueles que vão entrar em uma farmácia procurem olhar o preço gôndola que esta no
medicamento, porque tem preço diferente no caixa e não é pouco, pois a diferença chega
não é pequena é grande. Um produto que eu adquiri constava na prateleira 9,90 e no caixa
estava sendo cobrados 15,90, então vou ficar aqui defendendo a comunidade com relação ao
direito do consumidor que é muito importe e quero ainda me reunir com o Executivo
brevemente para nos acharmos um meio de defender o consumidor através do PROCON.
Porque entendo que tem que ser mais bem conduzido não pelo fato da pessoa que esta lá
fazendo essa condução, mas ter uma estruturação maior no município de Taquara para um
melhor atendimento ao consumidor que esta sendo lesado em vários comércios.
Principalmente em supermercado e agora nas farmácias também, vamos ter que fazer um
grande trabalho de conscientização de que o consumidor tem seus direitos e ele não poderá
se retirado desses direitos. Obrigado a todos, tenham uma boa semana e fiquem com Deus.
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VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes.
Inicio meu pronunciamento falando de um Projeto dos Correios, um Projeto que é meu e que
foi votado por todos aqui na Casa e aprovado por todos. O atendimento dos funcionários dos
correios e muito bom, mas se leva em torno de quarenta minutos para ser atendido lá e isso
tem que mudar o correio entre outras coisas esta abrindo contas bancarias e no meu
entendimento lá não é lugar para se fizer isso, lá é lugar para postagens o que acaba
atrasando todo o trabalho. Uma nova empresa que está vindo para Taquara, através da
Secretária de Desenvolvimento Econômica e Renda e vai se estalar nos Próximos dias no
Bairro Cruzeiro do Sul, está fazendo cadastramentos para ate cento e cinquenta pessoas que
queiram trabalhar nessa Fabrica de Calçados. É mais uma nova prove de que o Governo
Titinho e Doutor Pimentel estão realizando na cidade Taquara a geração real de empregos, o
cadastramento pode ser feito na Rua 4 de Maio na residência da Dona Terezinha. Quero
agradecer a Secretária de Obras e Agricultura, por terem enterrado um animal morto na
semana passada, nas proximidades da Rua Chile no Bairro Empresa que esse Vereador
solicitou. O animal foi enterrado o que foi muito bom para aquela comunidade devido ao
mau cheiro, então eu agradeço ao Prefeito Titinho e sua equipe. Ate Dezembro de 2012,
quando o Ex-Prefeito entregou a Prefeitura à demanda na fila por vagas nas creches em
Taquara era de quatrocentas e duas crianças, algumas inclusive já estavam cerca de dois anos
na fila, assim que o Prefeito Titinho assumiu já disponibilizou cerca de duzentos e vinte vagas
ali nos messes de Janeiro e Fevereiro. Em Outubro com remanejamento foram mais quarenta
vagas criadas, sendo ate agora criadas pelo Prefeito Titinho duzentas a sessenta vagas. Como
agora a comunidade taquarense está vendo que o trabalho está funcionando, que estão
sendo criadas vagas para a Escola de Educação Infantil, estão procurando matricular seus
filhos o que é um direito seu, mas isso tem criado demanda muito maior por vagas nas
escolas de educação infantil. A administração Municipal comprou a casa do Abel, perto da
Creche Alice Maciel perto do Bairro Santa Teresinha, ali o reaproveitamento da casa será
criado mais cinquenta novas vagas futuramente. Agora a grande noticia, ate dezembro serão
iniciadas novas salas na Leonel Brizola, Tia Bete e Vovó Domenica, além de ate o mês de abril
de 2014 serem entregues duas novas creches e até como já foi dito aqui na Casa diversas
vezes. Recebemos duas creches com obras iniciadas, mas essas do que foi feito nessas obras
nada foi paga para os empreiteiros, então quem vai realizar toda há obra é o Prefeito Titinho.
Digo isso porque aqui nesta Casa muita das vezes foi dito que o Prefeito Titinho não queria
terminar as obras do Ex-Prefeito Délcio, mas na verdade só foi começado e não foi paga pelo
Ex-Prefeito. Mas isso não importa o que importa é que inaugurando essas creches e serão
mais trezentas vagas e somadas às vagas que já foram criadas, o Prefeito terá criado ao todo
seiscentos e dez novas vagas, isso em cerca de um ano e quatro messes de Governo. Com
certeza entrara para á historia com essa criação, pois o Prefeito Titinhho se preocupa com as
mães e os pais e quem não podem trabalhar me cobre em abril. Na ultima semana na terçafeira dia cinco, participamos assim como outros Vereadores e Vereadoras da assinatura das
obras da UPA2, isso será um ganho muito grande para a Saúde taquarense e o Prefeito
anunciou ali que buscara a possibilidade de aquisição do terreno ao lado para que seja
construído o quartel do corpo de bombeiros. É boa a maneira que o Prefeito enxergar as
coisas, muitas vezes pão duro com o dinheiro público e não se emocionando fazendo obras
faraônicas que depois para se pagar fica difícil, como é o caso das creches que foram iniciadas
em 2012, mas imagino os senhores o natal desses empregados de empresas de construção,
que fizeram os pilares dessas duas creches só que nada receberam por seus trabalhos.
Vereador Telmo, parabéns ao resultado do seu trabalho, pois devido a sua moção terá
policiamento na ponte do Rio dos Sinos das 22h às 00h, devido a possibilidade de assaltos. Na
próxima sexta-feira dia quinze no feriado quero convida todos os senhores e senhoras para
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participarem da 12ª Etapa da 9ª Copa União de Ciclismo no Parque do Trabalhador. Será um
evento de ciclismo de estilo Australiano, sem gasto de publico o evento não terá nenhum
gasto para o Município, então estão todos convidados, inclusive com duas categorias
escolares gratuitas para o pessoal de Taquara. Amanhã às 15h na Casa Vidal, será a
assinatura do Projeto de recuperação aquele local e é claro que logo após a assinatura o
Prefeito Titinho e o Vice Pimentel e toda a sua equipe sairão em busca de arrecadação de
recursos, para a recuperação da Casa Vidal, então estão todos convidados. Foi um sucesso no
ultimo final de semana a prova noturna do TAC, inclusive com grande show de fogos,
parabéns a toda a equipe do TAC e o Executivo Municipal. Quero dar os parabéns ao Lourival
da Rosa, pois foi eleito no dia de ontem Presidente do Partido PT. Dia 05 de dezembro
estaremos realizando uma Sessão Solene em homenagem aos 50 anos do SER Santos de
Taquara que é o Clube Santos ali do Bairro Santa Terezinha, conto com o apoio aqui da Casa e
todos os senhores e senhoras. Na semana passada o Prefeito Titinho recebeu o Vereador
Beto Timóteo e a Associação dos Aposentados e através do calculo feito Vereador, que o
senhor mesmo falou que o Prefeito junto com sua equipe conseguiu aumentar de 2 mil reais
para 2,500 reais, o limite dos aposentados para ter direito aos benefícios. É bom ter um
Prefeito que não olha, mas sim para partidos e sim para todos, Vereador Telmo me solicitou
para comunicar que amanhã às 17h irá ocorrer o evento de Novembro Azul no Posto de
Saúde de Rio da Ilha e estão todos convidados Vereador. Quero encerrar meu
pronunciamento dando os parabéns ao Promotor de Esportes, Senhor Alexandre, pois ele
conseguiu conquistar para Taquara o campeonato latino americano de Hapkidô, juntamente
com o Prefeito Titinho e Vice Pimentel, serão realizados em Taquara nos dias 15 e 16 de
novembro de 2014. Essa competição entrará para a história, pois veja senhor e senhoras,
valera como seletivo para o campeonato mundial dessa arte marcial e trará da America
Latina cerca de quatrocentos competidores para a cidade de Taquara. Isso vai com certeza
mexer com turismo esportivo de nossa cidade, agradeço 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 e uma saudação especial pela presença do Prefeito essa noite aqui no Poder
Legislativo. Iniciarei enaltecendo á localidade de Arroio Grande, pela belíssima Festa feita
nesse domingo que passou, a comunidade toda reunida, pessoas de outras localidades nos
prestigiando e parabéns a toda a diretoria da Comunidade de Arroio Grande. Quero falar
também sobre a ponte do Rio dos Sinos, sabemos que ocorreu de no período da enchente
um engenheiro do DAER veio aqui e ficou sobre a ponte. Ele teve a infelicidade de estar em
cima da ponte quando se passava um enorme de um caminhão aonde se assustou esse
engenheiro e de imediato falou que essa ponte não tem condições, então interditou a nossa
ponte e agora esta interditada parcialmente. Quero enaltecer o trabalho do Vereador Telmo,
por conseguir que o policiamento fique lá há noite, mas o que nós temos que lutar e que
retire aquilo de lá, porque os caminhões passando, não em conjunto, porque a sinaleira se vir
quatro caminhões e todos pararem, automaticamente eles vão passar na ponte no mesmo
momento e isso esta acontecendo hoje. E estive lá filmando, pois vi uma filmagem de uma
ponte na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina no Rio Uruguai, pasmem senhores,
a junta de dilatação abria mais que uma gaita quando um gaiteiro toca e lá a reportagem da
RBS TV, o engenheiro diz que essa junta de dilatação essa abertura era normal. E aqui na
nossa passa caminhão em cima, não mexe nada e esta interditada e é um absurdo e não
podemos aceitar que essa ponte fique nas condições que está, prejudicando a nossa
comunidade e trazendo riscos pata quem passa ali há noite. Uma senhora já perdeu seu
carro, mas graças a Deus não fizeram nada contra ela fisicamente, mas o veiculo foi e ela
ficou olhando os meliantes levarem seu veiculo. Estamos encaminhando ao senhor Prefeito
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um pedido, pois o morador da Fazenda Fialho reclama da iluminação pública e o
patrolamento e ensaibramento na Rua Antonio Petry, luminária em frente ao nº 4150, já
protocolou na Prefeitura, falou com o Secretário Distrital e nós estamos reforçando o
Executivo, para que seja atendida aquela comunidade. Da mesma forma os moradores do
Morre Pelado e moradores do Pega Fogo, solicitam um encontro com o Executivo para
reivindicar a construção da Capela Mortuária, para atender essas comunidades , porque
abemos que não é o mais indicado que sejam velados os entes queridos daquelas pessoas
que lá moram nas igrejas, a própria Saúde não recomenda que sejam utilizados os templos e
as igrejas afim de fazer velórios. Então fica aqui, para que o Prefeito possa ir ate aquela
comunidade e adquirir uma área de terra que alguém doe e se construa uma Capela
Mortuária, pois será de fundamental importância para a comunidade de Pega Fogo e Morro
Pelado e arredores. Estou encaminhando um requerimento ao Prefeito, para que faça um
estudo através da sua Secretaria de Meio Ambiente sobre a proliferação da Uva Japonesa,
pois ela esta tomando conta da paisagem da Padilha e do Rio da Ilha, elas se alastram de uma
forma impressionante. Enquanto as plantas nativas vão crescer ela vem com um crescimento
anterior e abafa, então nós vamos trocar uma mata nativa que temos lá por essa uva
japonesa e que seja feito um estudo para que possamos reduzir essas arvores que estão
trazendo muito dificuldade para a nossa mata nativa. Estou solicitando um concerto de uma
luminária na Rua Antonio Petry nº 4150. Também um conserto de um buraco na Rua 7 de
Setembro, que são dois no caso que é no nº 1550 e outro no nº 1570, são dois inclusive estão
em uma foto junto para que possamos resolver. Encaminhamos também ao DAER, pedindo
um conserto no asfalto na ERS020 na localidade de Santa Cruz, sentido Taquara/Porto Alegre
no fim das três pistas, pois o asfalto está cedendo e pode comprometer todo a ERS020
naquele local. Um requerimento também ao Comandante Geral da Brigada Militar Coronel
Fabio, para que a gente possa aumentar o efetivo quanto a Patrulha Rural. Foi adquirido com
economia dessa Casa um veículo só que hoje são três policiais que fazem esse serviço e eles
têm que tirar suas folgas, então nesse mês que passou dos trinta dias, dezessete houve
patrulhamento e treze dias em função da folga dos policiais não teve o patrulhamento.
Sabemos da importância desse patrulhamento para levar segurança aos nossos moradores
do interior. Quero agradecer ao Vereador Régis, por ter cedido seu tempo para que a gente
pudesse se manifestar, também uma saudação especial aos Médicos Cubanos aos
profissionais da Saúde que estão aqui, porque a Saúde e fundamental e sempre digo a Saúde
em primeiro lugar. Quero dizer que acompanhei a reunião dos moradores na Cruzeiro, ficou
dito aqui pelo representante do Executivo do Planejamento que o Município estará fazendo
um Projeto para que possamos resolver esse problema lá da Cruzeiro. Estamos
encaminhando Votos de Pesar para os familiares da Dona Erica, ocorrido no último dia 04,
esposa do amigo Valdir e também dos filhos Jeferson e Everton, também de parentes lá do
Entrepelado e que Deus a tenha onde estiver, para que ela possa olhar por todos nós. E dizer
que estamos encaminhando dois Projetos de Lei, um que institui a Semana Municipal de
Combate a Evasão Escolar, a ser realizada anualmente pelo Município de Taquara e o outro
que já acontece nas Creches dos Municípios e o fornecimento de alimento diferenciado das
crianças portadoras de diabete e hipertensão, para que as crianças também sejam cuidadas
para que no futuro possam ter melhor saúde. VEREADOR LAURI FILLMANN: Saúdo á todas as
pessoas aqui presentes e quero saudar a presença do Prefeito Tito, Conselho Tutelar
lembrando que vocês fazem um trabalho muito importante e difícil, então á presença de
vocês aqui e muito bem vinda, assim como as demais pessoas que acompanham esse
momento na Câmara de Vereadores. Estivemos no sábado pelo meio dia e a tarde na
localidade de Ilha Nova, onde aquela localidade realizou um evento na tentativa de levantar
fundos para á conclusão do pagamento de uma realizada já naquele lugar que é uma Capela
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Mortuária. Então parabéns para aquela comunidade, pois foi com esforço próprio que
construiu e agora já vai para os finalmente em todos os sentidos e alias uma bela obra.
Estamos entrando com um requerimento nessa noite endereçado a Administração Municipal,
Secretária de Obras para que olhe com urgência a situação na Rua Manuel Bedeco, pois há
varias caneletas que foram abertas, possivelmente por canalização e o transito esta muito
difícil, então que se faça uma visita e uma restauração, porque é muito sério, pois não há
carro que resista. Também na Tristão Monteiro na residência de nº 1566 tem uma verdadeira
cratera e urge que se faça a restauração para que não ocorram acidentes sérios. Quero pedir
a Mesa que proceda no encaminhamento de um requerimento verbal, onde estou solicitando
que a Secretaria de Obras e Secretaria Distrital de Padilha de uma olhada na situação da
Estrada do Alto Três Irmãos, pois é bastante seria é possível melhorar, pois várias pessoas já
nos trouxeram esse pedido, então que seja agilizada a reparação daquele trecho. Também
estivemos participando de uma reunião no sábado realizado pela PRAF, onde situações de
estrema importância como a de lixo, cuidado com a limpeza do rio e outras questões ligadas
ao meio ambiente foram discutidas junto com lideranças da comunidade. Isso é um Projeto
que alguns anos o Pastor Sebaldo lidera, então de uma situação que trata de situações
muitas vezes muito complexas e que é preciso trabalhar para que não tenhamos problemas
imediatos e futuros. Então são situações muitos importantes que a comunidade precisa cada
vez mais buscar a conscientização e cada um fazendo a sua parte fica bem mais fácil e não se
cumprir e quase sempre que nem acontece todo o compromisso para o poder publico e a
coisa fica difícil de realizar. Quando há o comprometimento da comunidade ai sim as coisas
caminham de uma forma bem melhor. Eu desejo a todos uma semana iluminada onde
possamos desenvolver o nosso trabalho com paz e tranquilidade, muito obrigada. VEREADOR
LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Em relação ao
que eu coloquei na semana passada do Conselho Tutelar e hoje vejo com satisfação dois
conselheiros presentes na Casa. O que disse naquela ocasião repito agora, sou favorável para
que eles recebam e aqui não há nem uma demagogia pela presença deles porque estão aqui.
Sou favorável para que todos os Conselheiros Tutelares recebam todos os direitos
trabalhistas como qualquer trabalhador brasileiro, todos aqueles direitos previstos em Lei,
eles tem o direito e louvo o Prefeito por ter encaminhado essa Casa o Projeto. Mas volto a
dizer, pois diariamente me campanha as pessoas pediam para que o Conselho Tutelar
voltasse a ficar com as portas abertas e ainda concordo com isso, vou pedir uma audiência
com o Prefeito com os conselheiros para discutirmos uma maneira de manter o Conselho
Tutelar de portas abertas. A história de que recebo um por um celular não é muito é muito
aceita aqui pela comunidade e eu vejo muitas crianças hoje na frente das escolas e não vejo
mais uma ronda do conselho. Eu fui pessoalmente e não é mais de meu habito por causa da
minha idade ate porque é muito agido, mas participei de vários bailões na cidade e da pra
encher alguns ônibus com os menores que estão lá e antigamente isso não acontecia. O
Conselho Tutelar não se faz mais presente nesses momentos, não estou dizendo que não
esta trabalhando, quando solicitado com certeza atendem aos chamados, mas aquela ação
preventiva não existe mais. Concordo com os direitos trabalhistas, mas exijo também que se
façam mais presentes na nossa comunidade, eu devo isso a pessoas que me cobravam e isso
esta em minha promessa de campanha que lutaria para que o Conselho Tutelar abrisse as
portas é o que estou fazendo agora e peço ao senhor Prefeito que pense com carinho sobre
esse assunto, pois la na rua a crianças estão entregues a situações de risco. A Secretaria de
Obras no mês de novembro prestou em localidades do nosso Município consertos de 500
lâmpadas em todo o Município tanto no interior e na cidade e foram colocadas cento e trinta
novas lâmpadas e trocadas muitas lâmpadas já defasadas por as que têm melhor qualidade, a
sua durabilidade paga por si própria. Quero aproveitar e dar os parabéns ao Doutor Rogers e
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a Doutora Irene que se fazem presentes e logo o senhor Presidente dará as boas vindas aos
nossos Médicos Cubanos que vem para ajudar e melhorar a Saúde do nosso Município e
também para fortalecer o atendimento médico do Município de Taquara. Quero agradecer
ao Doutor Pimentel, pois este mesmo doente, tem se desfeito de todas as maneiras se
sacrificando, mesmo em tratamento de Saúde tem comparecido, lutado e se feito presente
na Secretaria e atendendo da melhor maneira possível e mantendo assim a sua equipe unida.
Embora não aja perfeição na Secretária e alguns erros possam ocorrer como em qualquer
outro lugar, mas uma coisa com certeza não ocorre ou não possa ter ou não vir funcionar não
é por omissão e nem por desleixo de funcionário. Primo muito pela responsabilidade e pela
profissionalização dos funcionários, sabendo que todos são profissionais e aguerridos a uma
causa comum, ou seja, lutar pelo bem comum de nossa comunidade. A Secretaria da Saúde
tem como um todo se desfeito no seu melhor, então alguns comentários que surgem de
maneira ate desdenhosa, deveriam ser comentários de respeito, pois se um funcionário em
algum determinado momento não alcança o objetivo para satisfazer a sua meta outro o
substitui mantendo assim o trabalho em funcionamento não deixando ninguém no prejuízo.
Somos todos humanos e passiveis de erros, mas as maneiras chocantes que as pessoas vão
para o facebook e para outros meios de comunicação e usam esses meios para denegrir a
imagem de uma entidade como a Secretaria de Saúde sem conhecer o seu trabalho. Pessoas
que no mínimo não tem credibilidade para falar de qualquer um dos nossos funcionários,
pois conheço a todos. Obrigado Senhor Presidente. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS:
Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Nos hoje presenciamos na Rua Pinheiro Machado
que é necessário levantar aquela ponte, pois ela esta com quarenta centímetros abaixo
sendo que poderia estar esses quarenta acima. Hoje á água começou a sair e não foi como
nas outras enchentes, mas existem alguns projetos do Prefeito Tito. Projetos que eu
participei já feito há alguns anos atrás e que hoje já tem que ser modificado dado as casas
que foram colocadas em cima do valão e agora não há mais a situação, pois não da mais para
alargar o arroio como era projetado. Para que as águas descessem mais rápido pra evitar as
enchentes, das águas que se acumulam depois do centro na Rua Rio Branco, Rio Grande e na
Guilherme Lahn. Prefeitos a partir de janeiro já tem um ano de Governo ai nós iremos
conversar com o Inácio para rever os Projetos que hoje não há mais as condições de manter
aqueles Projetos. Porque já ultrapassados durante o tempo, é necessário que se faça então
Projetos novos, pois temos que fazer uma galeria que saia da Rua Erechim e que dessa pela
Rua Pinheiro Machado, porque o Arroio já tem largura suficiente. É só ir ali a outro lado da
faixa e olhar o arroio está cheio devido à largura, então temos que no ano que vem começar
a tratar desse assunto para esses Projetos serem notificados ou então colocados de lado para
que venham novos, para que as coisas possam andar de outra forma. Quero dizer para vocês
que quarta-feira nós faremos uma reunião extraordinária para a votação do Projeto da nova
estrutura que esta hoje na Casa, então peço aos Vereadores. Pois cada um já recebeu seu
Projeto e quero pedir para que olhem esse Projeto amanhã e falem com o pessoal da
Comissão, para que possa fazer o parecer e que esse Projeto venha na quarta-feira para nós
votar. Pra que possa vir o esse Projeto do PPA, nós temos um projeto de cargos e CCS e FGS
que deve vir á Casa e também temos o do Pulo do Padrão que vira junto e o nosso tempo é
curto. Porque depois disso nos temos alguns Projetos que estão na Casa, nós temos ainda a
Lei de Diretrizes Orçamentária, Orçamento para votarem, então solicito aos Vereadores que
amanhã vejam isso, porque faríamos uma reunião na quinta, mas haverá Vereadores que não
iam estar presentes, então que peguem esses Projetos e falem com o pessoal da Comissão e
que quarta-feira provavelmente na parte da tarde nós os iremos chamar para uma reunia
extraordinária para votar esse Projeto. Era isso que eu tinha para dizer. Após a Palavra em
Expediente manifestaram-se em Questão de Ordem os Vereadores: Telmo, Valdecir e Guido.
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Antes de dar início à votação dos Projetos em pauta desta Sessão, o Presidente convidou o
Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho para que juntamente com os demais Vereadores desta Casa e
representantes da Secretaria Municipal de Saúde recepcionassem em Plenário os Médicos
Cubanos, Dr. Roger Montesinos e Dra. Irene Milagros, os quais desde o dia 1º deste mês
estão prestando atendimento em nosso Município e permanecerão por três anos pelo
Programa Mais Médicos do Governo Federal. Este ato foi solicitado pelo Vereador Luiz Carlos
Balbino, através do Requerimento nº 254, aprovado por unanimidade em Sessão Ordinária
do último dia 04/11. Depois disso 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 004 de autoria do Vereador Adalberto Carlos Soares Concede o Título de Benemérita Cidadã Taquarense a Senhora LEILA MARIA BISCHOFF. 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 005 de
autoria do Vereador Arleu Machado de Oliveira - Concede o Título de Benemérito Cidadão
Taquarense ao senhor RICARDO LUIZ NEUMANN. 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 007 de autoria do Vereador Régis
Bento de Souza - Concede o Título de Cidadão Taquarense ao Senhor IDERCIAL ZAMBRANO.
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 208/2013
(Executivo Nº 159) Regulamenta e estabelece critérios e procedimentos para avaliação de
desempenho dos profissionais do magistério público municipal, para fins de promoção em
classes. 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
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. O Executivo Municipal encaminhou
Mensagem Retificativa, através do Ofício 898/2013 alterando o Parágrafo único, do artigo 1º
e a Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto acatando a referida
Mensagem. Posto em discussão seguido de votação o Projeto com a Mensagem Retificativa
foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. PROJETO DE LEI Nº 213/2013 (Executivo
Nº 181) Institui o DIA MUNICIPAL DO TRÂNSITO SEGURO, e dá outras providências. A
Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e
o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. 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 dos Vereadores. Segue a matéria: Moções de Apelo:
Nº 035 e 036/2013. Requerimentos: Nº 260 a 266/2013. Pedido de Informação: Nº
128/2013. Indicações: Nº 824 a 839/2013. Atas: Nº 3.839 e 3.841. Requerimentos Verbais:
VEREADOR TELMO VIEIRA: 1º - Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com a
Secretaria competente providencie o conserto de um bueiro localizado na Rua Santa
Catarina, esquina com a Rua Farrapos, no Bairro Santa Teresinha. 2º - Solicita que o Executivo
Municipal através do Setor de iluminação pública proceda no conserto de uma luminária
situada na Rua Júlio de Castilhos, próximo ao nº 1.909. 3º - Através deste envio Votos de
Congratulações à Escolinha de Futebol do Esporte Clube Padilhano, na pessoa do senhor
Vilmar dos Santos. Parabéns pelo excelente trabalho desenvolvido junto às crianças.
VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: 4º - Solicita que o Executivo Municipal,
juntamente com a Secretaria competente providencie a desobstrução de todas as bocas de
lobo comprometidas no Loteamento Olaria, Bairro Empresa. 5º - Solicita que o Presidente
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desta Casa encaminhe convite a Polícia Civil, Brigada Militar e SUSEPE de nossa cidade para
participar do momento que será apresentado o Projeto eletrônico das tornozeleiras em
presidiários no início da Sessão Ordinária deste Legislativo no próximo dia 25/11, conforme
foi solicitado pelo Corregedor Penitenciário, Senhor Cezar Eduardo Cordeiro Moreira através
do Protocolo Nº 1631/2013. VEREADOR LAURI FILLMANN: 6º - Solicita que o Executivo
Municipal, juntamente com a Secretaria Distrital competente providencie o serviço de
roçada, patrolamento e ensaibramento da Estrada de Alto Três Irmãos, Distrito de Padilha,
pois a mesma encontra-se em más condições de uso. A seguir o Presidente solicitou a leitura
do seguinte Comunicado: Na cozinha e na Secretaria da Diretoria Legislativa desta Casa,
encontra-se afixado o quadro de avisos contendo as datas, horários, locais e assuntos das
reuniões solicitadas pelos Vereadores e marcadas pela Casa, para que todos possam ter
acesso às informações destas reuniões. Dia 18/11 às 9h ocorrerá a reunião solicitada pelo
Vereador Roberto Timóteo, com a presença do Engenheiro do DAER e Secretário Municipal
de Obras para tratar dos alagamentos ocorridos no Bairro Cruzeiro do Sul. Após o Presidente
com a concordância dos demais Vereadores convocou uma Sessão Extraordinária
Autoconvocada para próxima quarta-feira, dia 13/11, com horário a ser definido, para
apreciação do Projeto de Lei nº 226, que trata da reformulação da estrutura administrativa
do Poder Executivo Municipal, o qual foi dado publicidade anteriormente nesta Sessão. Nada
mais havendo a tratar, às 20h10min, o Presidente encerrou a presente Sessão Ordinária,
agendando outra para o dia 18 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, 11 de novembro de
2013...........................................................................................Silvana Lopes e Mateus Diovani.

Ata nº 3.943, 11 de novembro de 2013

Página 19 de 19

