ATA Nº 3.933
Ao 1º dia do mês de outubro do ano de 2013, às 18h no Plenário da Câmara de
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 35ª 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 (PDT). 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 acontecem nas segundas-feiras, a partir das 18h, e hoje
excepcionalmente está ocorrendo na terça-feira, devido ao término do recesso
ocorrido no dia de ontem 30/09. A partir desse momento o Presidente deu início aos
trabalhos da noite convidando a todos para realizarem em conjunto a Oração do Pai
Nosso. Depois disso o Presidente solicitou que a Servidora Marilene Wagner
procedesse na leitura dos ofícios e das matérias que deram entrada nesta Casa, para o
conhecimento de todos. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO 759/2013, encaminha
Leis Municipais nº 5.305 a 5.308, sancionadas em 10 de setembro de 2013. OFÍCIO
767/2013, encaminha Leis Municipais nº 5.309 a 5.311, sancionadas em 13 de
setembro de 2013. OFÍCIO Nº 779/2013, solicita a retirada de pauta do Projeto de Lei
nº 044/2013 (Executivo nº 041), que autoriza o Poder Executivo a doar 20 cargas de
saibro para a empresa Atelier de Calçados P&L Motta, CNPJ/MF 09.591.733/0001-12, e
dá outras providências. OFÍCIO Nº 780/2013, encaminha Lei Municipal nº 5.312,
sancionada em 24 de setembro de 2013. PUBLICIDADE DE PROJETOS DE LEIS: PROJETO
DE LEI Nº 190/2013 (Executivo Nº 154) Prorroga o prazo de contratação temporária
prevista na Lei Municipal nº 5.151, de 22 de janeiro de 2013, alterada pela Lei
Municipal nº 5.196, de 16 de abril de 2013, e dá outras providências. PROJETO DE LEI
Nº 191/2013 (Executivo Nº 166) Autoriza o Poder Executivo a adquirir área de terra
(imóvel) para ampliação da EMEI Alice Maciel, e dá outras providências. PROJETO DE
LEI Nº 192/2013 (Executivo Nº 167) Autoriza o Poder Executivo a adquirir área de terra
(imóvel) para ampliação da EMEF Getúlio Vargas, e dá outras providências. PROJETO
DE LEI Nº 193/2013 (Executivo Nº 168) Altera o artigo 3º, da Lei Municipal nº 5.308, de
10 de setembro de 2013, que autoriza contratar, temporariamente, servidor para o
cargo de Assistente Social, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 194/2013
(Executivo Nº 169) Autoriza o Poder Executivo a firmar protocolo de intenções para
instituir consórcio público criado por associação pública, com personalidade jurídica de
direito público e natureza autárquica, entre os municípios do Vale do Paranhana.
PROJETO DE LEI Nº 197/2013 (Executivo Nº 173) Autoriza o Poder Executivo a repassar
recursos financeiros para o CONSEPRO – Conselho Comunitário Pró Segurança Pública
de Taquara/RS, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 198/2013 (Executivo Nº
172) Altera o artigo 1º, da Lei Municipal nº 5.278, de 29 de julho de 2013, que autoriza
o Poder Executivo a repassar recursos financeiros ao CONSEPRO – Conselho
Comunitário Pró Segurança Pública de Taquara/RS, e revoga a Lei Municipal nº 5.285,
de 06 de agosto de 2013, e dá outras providências. REQUERIMENTOS: Nº 215/2013
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Ao cumprimentá-lo cordialmente,
venho por meio deste solicitar que setor competente da Empresa RGE verifique a
possibilidade de atender o aumento da potência de energia elétrica na Rua Santa Rosa,
mais especificamente após o Cemitério, sentido Km 4, pois são sete famílias que vivem

um tormento quando cai a energia e isso se repete várias vezes ao dia, inclusive
causando prejuízo aos moradores. Certo de contar com vosso apoio, desde já
agradecemos. Nº 216/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito
que a empresa CORSAN do Município de Taquara informe esta Casa Legislativa como
está o andamento para a instalação da rede de água no Loteamento dos Coqueiros
desta cidade. Nº 217/2013 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Através deste solicito que
o departamento competente da RGE verifique a rede de energia elétrica da Rua Martin
Lutero, proximidades do nº 951, no Bairro Sagrada Família desta cidade, pois
seguidamente ocorrem quedas de luz chegando a queimar equipamentos das
residências. Certo de contar com vossa atenção, desde já agradeço. Nº 218/2013
VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Venho por meio deste, pedir autorização da Mesa
Diretora e avaliação do Plenário desta Casa Legislativa, para participar como membro
representante da Câmara Municipal de Vereadores de Taquara, no GGIM- Gabinete de
Gestão Integrada Municipal. Nº 219/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS
SANTOS: À Caixa Econômica Federal Setor do Programa Minha Casa Minha Vida –
Crédito Solidário - Por meio deste solicito informações sobre a situação em que se
encontra a liberação para construção de 500 (quinhentas) casas populares nos moldes
do Programa Minha Casa Minha Vida – Crédito Solidário, para o Município de Taquara.
Pedido efetuado através da Associação de Moradores do Bairro Santa Rosa. O pedido
se justifica, tendo em vista o Ofício do Executivo Municipal Nº 723/2013, que
encaminhou resposta ao Requerimento de Pedido de Informação nº 098/2013, de
autoria deste Vereador, solicitando a informação acima supracitada. Segue em anexo
cópia do Ofício e do Requerimento para esclarecimentos. Nº 220/2013 VEREADOR
GUIDO MARIO PRASS FILHO: Ao cumprimentá-lo cordialmente, solicito ao Senhor Elir
Girardi – Diretor de Administração e Finanças do DAER, informação se está em
andamento o processo de instalação de sinalização piscante, no trecho da ERS 239, que
liga os Bairros Ideal e Aimoré, no Município de Taquara/RS, tendo em vista o Ofício nº
465, datado de 06 de junho de 2013, encaminhado pelo Executivo Municipal desta
cidade ao DAER, no qual solicita a viabilidade da referida instalação, onde caso não
fosse possível por parte deste órgão, solicita autorização para execução por parte do
Município. Segue em anexo cópia do Ofício para esclarecimentos. Nº 221/2013
VEREADOR TELMO VIEIRA: Através deste solicito que o departamento competente da
RGE estude a viabilidade de substituir um poste de madeira por um poste de concreto
nas proximidades da Escola Municipal Júlio Maurer, localidade de Padilha, interior de
nossa cidade, pois o mesmo encontra-se em estado precário causando insegurança a
todos, especialmente aos alunos e professoras da referida Escola. Certo de contar com
vossa atenção, desde já agradeço. Nº 222/2013 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Requer
ao Senhor Luiz Carlos Bertotto, Presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) bem
como ao Senhor Jorge Henrique Vieira Fernandes, Superintendente Regional do DAER,
Esteio, RS, para que providencie placas sinalizadoras de 60 Km, para colocar no trajeto
da RS 239, Km 51, no perímetro urbano que está localizado da ERS 020 até o
Supermercado Nacional, onde atualmente está afixada uma placa sinalizando 80 Km
por hora, sendo esse trajeto bastante utilizado por pedestres, que atravessam do
Bairro cruzeiro para o Bairro Centro de Taquara e, estão aguardando a instalação de
redutores de velocidade, para que possam proceder a travessia da citada rodovia, sem
riscos para as suas vidas. Percebendo a não resolutividade dos problemas de trânsito
que assolam o nosso município, único na região, cortado por três rodovias de trânsito
rápido, que ceifam vidas por atropelamento ou por colisões, que tem se apresentado
quase que diariamente, se faz urgente e necessário que os representantes das
referidas empresas, EGR e DAER, sinalizem adequadamente a respectiva rodovia, nos
perímetros urbano, acima mencionado, com placas sinalizando os 60 Km por hora, pois
certamente essa atitude concorrerá para que os motoristas diminuam a velocidade no

local acima mencionado e vidas sejam poupadas. Solicito o empenho dos Senhores, na
substituição da placa, que a meu ver está colocada indevidamente, e para que os
motoristas entendam que a travessia tanto de pedestres quanto de veículos, na altura
do Supermercado Nacional, está ficando inviável, pois a velocidade, naquele local está
indevidamente sinalizada em 80 Km por hora, sendo necessária a sua correção bem
como a colocação de mais uma placa de 60 Km por hora próximo ao acesso da Rua
Federação, para facilitarmos a travessia de pedestres que ali ocorre, a todo instante e,
em grande número. Sendo o que tinha para o momento e, no intuito de auxiliar os
senhores, apontando situações que necessitam de uma atenção maior, para o sucesso
de vossa administração, envio cordiais saudações. Nº 223/2013 VEREADOR EDUARDO
KOHLRAUSCH: Venho através deste solicitar ao Presidente desta Casa, Vereador Nelson
José Martins, que encaminhe ofício solicitando reunião com o Governador do Estado,
Senhor Tarso Genro, em data a ser definida por ele, mas que seja o mais breve
possível, para tratarmos de instalação de lombadas eletrônicas e passarelas, nos
seguintes locais em nossa cidade: ERS 239, ERS 020 e ERS 115. Salientamos de que a
referida reunião se faz necessária devido ao grande número de mortes ocorridas em
pequenos trechos das rodovias citadas em um período de 02 anos, que acumulou nada
menos do que 10 mortes. Segue em anexo cópia destes dados. Salientamos ainda de
que foram feitas Moções de Apelo Nº 029, 030 e 031, datadas de 09 de setembro de
2013, (em anexo), de autoria deste Vereador que vos escreve, com o apoio de todos os
demais Vereadores desta Casa Legislativa. As referidas Moções foram protocoladas na
Casa Civil sob o número 6601, datada de 11 de setembro de 2013. Informo ao
Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor Tarso Genro, o qual fui eleitor nas
eleições de 2002 e 2010 e peço-lhe apenas a oportunidade de sermos ouvidos pelo
Nobre Governador, e, se concretizando a agenda solicitada, que possamos trazer para
a nossa comunidade, data de instalação de lombadas eletrônicas e cronograma de
ações, pois foram muitos os contatos feitos com o DAER, e há anos ouvimos a mesma
resposta: "Estamos fazendo estudos". Enquanto o DAER faz estudos pessoas continuam
morrendo. Não gostaríamos de fazer mais manifestações como a que foi feita no
último dia 22/09, trancando as três rodovias citadas, mas que se o Piratini permanecer
em silêncio quanto a esta situação de tão grande importância, pois estamos falando de
salvar vidas, continuarei liderando movimentos como o mencionado, pois sou pai de
duas filhas, uma de 02 anos e uma de 11 anos, e me ponho no lugar das muitas famílias
ceifadas pela violência no trânsito. Excelentíssimo Governador, queremos o direito
como comunidade de 127 anos, de termos milhares de veículos passando em nosso
território diariamente e no final do ano ao Natal Luz em Gramado e Litoral Norte, em
baixa velocidade, isso é o mínimo de respeito que merecemos, peço que o Senhor
atenda a este apelo e marque esta agenda com nós Vereadores de vários partidos
distintos, mas com um único e valoroso objetivo em comum: "Salvar Vidas". Nº
224/2013 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA EM NOME DA CASA: Ao cumprimentá-los
cordialmente encaminhamos Votos de Congratulações aos Soldados Alex da Silva e
Everton Rodrigues Bultolz, por terem prestado pronto atendimento e primeiros
socorros a um funcionário desta Casa Legislativa que teve um mal súbito durante a
abertura dos 7º Festejos Farroupilhas, dia 13/09/2013, no espaço da Câmara de
Vereadores de Taquara na Sede Campestre do C.T.G O Fogão Gaúcho. Por certo, a
pronta intervenção dos referidos policiais, diante do ocorrido, foi fundamental na
recuperação das condições vitais, salvando-lhe, assim, a vida. Atitudes desta natureza
são muito importantes e merecem o nosso reconhecimento, pela prontidão, destemor
e solicitude de acudimento. A vida é constante nos riscos. Vivê-la significa estar sujeito
a eles. Alguns riscos são evitáveis, no entanto, algumas pessoas escolhem-no como
profissão, para que outras estejam mais seguras. Nº 225/2013 VEREADOR TELMO
VIEIRA: Por meio deste encaminho Votos de Congratulações aos Sargentos do Batalhão

da Brigada Militar de Taquara/RS: - Ilton Gilberto Verdi; José Luiz Figueró da Silva;
Marco Aurélio da Rosa e Sidnei Marques de Melo, os quais foram graduados como 2º
Sargentos em Formatura realizada no último dia 27/09, na cidade de Montenegro.
Parabéns a todos e pedimos a Deus pelo desempenho nas suas funções! Nº 226/2013
VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Presidente desta Casa, Vereador Nelson José
Martins agende reunião com o Secretário e Conselheiros Municipal de Trânsito para
tratar do estudo de viabilidade de transformar em sentido único o trecho da Rua
Farrapos desde a esquina da Rua Alcenira Nunes até a Avenida Sebastião Amoretti. Nº
227/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Por meio deste encaminho Votos de
Congratulações à Embaixada Feminina de Amor pelo Hospital Bom Jesus de Taquara,
pelos 10 anos de trabalho e respeito ao nosso Hospital. Esta Embaixada foi fundada em
24 de março de 2003, sendo uma associação sem fins lucrativos, regida por estatuto e
pela legislação vigente. Parabéns a todas e que Deus continue abençoando este
trabalho tão importante! Nº 228/2013 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Ao Ministério
Público de Taquara/RS - Considerando que nos últimos dias houve a plantação de
mudas de árvores nas vias públicas de nossa cidade, e nas grades de proteção das
mesmas estão sendo afixadas placas de propaganda da RGE. Nesse sentido solicitamos
informações sobre a regularidade destas placas, considerando tratar-se de espaço
público municipal utilizado por empresa privada. Nº 229/2013 VEREADOR ADALBERTO
SOARES: Por meio deste encaminho Votos de Congratulações à Diretoria da
Comunidade Católica São Miguel Arcanjo, da localidade de Três Pinheiros de nossa
cidade, pela belíssima Festa realizada no último dia 29/09 e também pela batalha na
construção da nova Capela. Parabéns a todos e que Deus os continue abençoando! Nº
230/2013 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Venho por meio deste, relatar que no dia vinte
e oito, sábado que passou no turno da manhã, participei da Mostra de Trabalhos 2013,
da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luís Böes, localizada na ERS 020 em Santa
Cruz da Concórdia, onde apreciei e avaliei trabalhos feitos por crianças, entre cinco e
doze anos, onde abordaram temas variados através dos Projetos: Descobrindo a
Comunicação-Rádio, Jornal e Televisão; Patrulha ambiental; Conscientizando através
da leitura; Tribo da Luiz Böes nas Trilhas da cidadania: Educação ambiental; temas
relevantes para a formação de nossos estudantes que, vivenciando no
desenvolvimento de projetos a maneira correta de fazer, estabelecem parâmetros para
que a família e a sociedade que os ampara, passem a praticar também, tornando a
sociedade um local mais limpo, harmonizado, com mais leitores, pessoas mais
responsáveis, conscientes e amorosas, capazes de cuidarem melhor de si e dos outros.
Reforço ainda, que a solução para todos os problemas que atualmente nos causam
dissabores, como as questões voltadas à saúde, segurança e trânsito só serão
amenizadas futuramente, através da educação. Deixei para mencionar por último, o
Projeto: Conhecendo e registrando Taquara em um “CLIC” onde alunos do quarto ano
foram a campo visitar prédios administrativos e históricos, setores de serviços, centros
educacionais e de lazer, entre outros e fotografaram, posteriormente, criaram um
painel com fotos e legendas, apresentando a cidade de Taquara sob os seus olhares e,
isso me encantou, principalmente após ter lido na mídia on line, uma afirmação feita
por um cidadão taquarense, que Taquara é a cidade mais feia da região, fato este que
relevei, no momento em que li, por não conjugar do mesmo pensamento, mas que me
foi comprovado pelos alunos da professora Ana Paula, pelo painel bem elaborado com
fotografias retratando as belezas instaladas na nossa cidade, exposto na Mostra de
Trabalhos da EMEF Luis Böes. Justifico o relato acima, pela intenção que apresento na
sequência, onde venho por meio deste, requerer ao Senhor Nelson Martins, Presidente
do Legislativo Municipal que ceda um espaço no saguão desta casa para que os alunos
do 4º ano da EMEF Luís Böes, possam expor o painel com o resultado do Projeto:
“Conhecendo e Registrando Taquara em um CLIC” para que mais cidadãos taquarenses

possa apreciar as belezas da nossa cidade, através do grandioso olhar destes pequenos
estudantes. Para tanto, havendo a permissão do Senhor Presidente, sugiro que seja
comunicado à EMEF Luís Böes, através do Telefone: 51 3544 70 88 ou do Email:
escola.luisboes@yahoo.com.br, para que venha até o Legislativo Municipal, para
proceder a exposição do painel, na próxima segunda-feira, dia sete de outubro para
que o mesmo permaneça em exposição pelo período de uma semana. Nº 231/2013
VEREADOR MOISÉS RANGEL: Venho através deste solicitar ao Presidente desta Casa,
Vereador Nelson José Martins, que seja realizada uma Sessão Solene em homenagem
aos 20 anos da Igreja Bíblica Comunidade Shalom nesta cidade a realizar-se no dia 17
de outubro do corrente ano, às 19h30min, no Plenário desta Casa Legislativa. PEDIDOS
DE INFORMAÇÕES: Nº 111/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS:
Solicito que o Executivo Municipal informe esta Casa Legislativa se há lista de espera
para vagas em creches, casa tenha que remeta cópia da mesma acompanhada dos
critérios usados para a seleção das vagas. Nº 112/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO
R. DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal informe esta Casa Legislativa qual a
situação que se encontram as câmeras de vigilância, pois há uma grande cobrança por
parte da comunidade, em virtude de que já foi gasto uma verdadeira fortuna e até
agora não temos os serviços na sua plenitude. Nº 113/2013 VEREADOR ROBERTO
TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal informe esta Casa
Legislativa por qual razão hoje tem que se protocolar pedido de certidão negativa das
empresas enquadradas no simples nacional, sendo que praticamente todos os
municípios vizinhos liberam tal negativa online, por entender que o uso do protocolo
leva a um retrocesso tecnológico, causando inclusive prejuízo às empresas que muitas
vezes ficam fora de licitações por causa da demora do fornecimento das negativas. Esta
política adotada por esta administração tem forçado as empresas a se registrarem em
outras cidades causando prejuízo inclusive aos cofres públicos do nosso Município. Nº
114/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o Executivo
Municipal informe esta Casa Legislativa como está o andamento da implantação da
Estação Meteorológica. Nº 115/2013 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Requer
informações ao Executivo Municipal, com a máxima urgência, para que verifique junto
da Administração do Hospital Bom Jesus, Grupo Mãe de Deus, o que segue: - Paciente
baixado no referido Hospital, que tenha prescrição médica para avaliação de médico
neurologista ou outra especialização, terá o atendimento prestado e pago pelo
hospital? Ou o paciente terá de contratar médico particular na falta deste serviço no
Hospital, para atendimento? Caso a resposta seja pela contratação particular,
pergunto: - Quais são estas especialidades que terão contratação particular? Nº
116/2013 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal informe
a este Vereador se foi expedida autorização à RGE quanto à colocação de placas de
propaganda desta Empresa junto às grades de proteção que envolve as mudas
plantadas em vias públicas de nossa cidade, tendo em vista a proibição de tal
propaganda. INDICAÇÕES: Nº 688/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS
SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda
com urgência no conserto de um buraco na Rua Flores da Cunha, em frente ao nº 2063
no Bairro Mundo Novo. Nº 689/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS:
Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda
com urgência na colocação de um quebra molas na Travessa Santa Rosa, pois com o
início do verão aumenta o fluxo de veículos que circulam em alta velocidade colocando
em risco os moradores. Nº 690/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS:
Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda
com urgência no patrolamento e ensaibramento da Rua Santa Rosa, depois do
Loteamento até o Km 4 que se encontra intransitável. Nº 691/2013 VEREADOR
ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da

Secretaria competente proceda com urgência no conserto de uma boca de lobo, em
frente o Salão de Festas Santa Rosa de Lima, no Bairro Santa Rosa. Solicitamos que
quando forem fazer o conserto devem-se levar em conta que esta boca de lobo está
localizada em um ponto onde os veículos pequenos e grandes passam por cima,
portanto devem ser colocados ferros grossos para que não quebrem com frequência
como vem ocorrendo. Nº 692/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS:
Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda
com urgência na colocação de um container para depósito de lixo, ao lado do
Cemitério do Bairro Santa Rosa. Nº 693/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS
SANTOS: Solicito que o Executivo proceda numa diligência juntamente com a Diretoria
da Associação de Moradores do Bairro Santa Rosa, para que se tome providências em
relação a uma curva que dificulta a passagem de veículos na Rua Travessa Santa Rosa,
tendo em vista que o proprietário da área de terra, em frente à referida curva se
disponibiliza a doar os metros que forem necessários para a Prefeitura resolver este
problema de uma vez por todas. Nº 694/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS
SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente
proceda com urgência no recolhimento do lixo nas ruas: João Luiz Nicolini, Rua dos
Advogados e Rua dos Médicos no Bairro Santa Rosa, porque a empresa só recolhe uma
vez por semana, e sempre foi feito este três vezes por semana. Sugiro que se verifique
junto ao contrato da Empresa se é obrigação fazer o recolhimento do lixo três vezes
por semana, caso seja que se busque o ressarcimento por serviço não prestado. Nº
695/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o Executivo
Municipal juntamente com o Setor de Iluminação Pública proceda com urgência no
conserto de uma lâmpada localizada na Rua Travessa Santa Rosa, próximo a
Serralheria, no Bairro Santa Rosa. Nº 696/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS
SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente
estude a possibilidade de juntarmos esforços para que a ampliação do asfalto vá
até a Escola Municipal Rosa Elsa Mertins, conforme pedido da Associação
de Moradores do Bairro Santa Rosa. Nº 697/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R.
DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria
competente proceda com urgência no conserto da calçada, bem como dos bueiros que
estão abertos nas proximidades da Escola Municipal Rosa Elsa Mertins, no Bairro Santa
Rosa, podendo acontecer acidentes. Nº 698/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R.
DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Direção da Escola
Municipal Rosa Elsa Mertins, no Bairro Santa Rosa verifique a possibilidade de que os
ônibus escolares possam utilizar o terreno ao lado da Escola para embarque e
desembarque das crianças desafogando o trânsito nos horários de saída e chegada. Nº
699/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o Executivo
Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda na notificação de todos
os proprietários de terrenos baldios da cidade que não estão realizando a devida
limpeza dos mesmos, causando desconforto aos vizinhos mais próximos. O pedido se
justifica para que seja cumprida a Lei Municipal nº 2.368, de 16 de março de 1999 que:
“Dispõe sobre a obrigatoriedade da limpeza de terrenos baldios, e dá outras
providências”, alterada pela Lei Municipal nº 4.694, de 26 de novembro de 2010. Nº
700/2013 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito patrolamento e ensaibramento da rua
em frente à Igreja Quadrangular Missionária no Bairro Empresa, localizada ao final da
Rua Roberto Halmel, primeira rua a esquerda primeira rua a direita conhecida como
“Rua da Invasão”. Nº 701/2013 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito ao Executivo
Municipal que proceda na manutenção da Rua Rio Grande, em frente ao nº 2325,
quando a recolocação de calçamento. Nº 702/2013 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER:
Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente
providencie a notificação do proprietário do terreno situado na Rua Gaspar Martins, ao

lado do nº 1067, no Bairro Sagrada Família, que está servindo de depósito de lixo,
conforme mostram as fotos. Que o terreno seja limpo e cercado para evitar o descarte
de lixo neste local. Nº 703/2013 VEREADORA SANDRA SCHAEFFER: Solicito que o
Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente providencie o reparo no
calçamento da Rua Pedro José Müller, em frente ao nº 2200, no Bairro Nossa Senhora
de Fátima, pois formou-se um buraco no meio da rua, dificultando a passagem de
veículos pelo local, conforme mostram as fotos em anexo. Nº 704/2013 VEREADOR
TELMO VIEIRA: Indico ao Executivo Municipal para que juntamente com os órgãos
competentes proceda com a máxima urgência em melhorias na iluminação pública da
ERS 239, trecho compreendido da COOTALL ao Bairro Ideal. O pedido se justifica em
função do acesso dos moradores ao Bairro que somado a uma iluminação precária e o
grande fluxo de veículos daquele local causa risco iminente de acidentes. Nº 705/2013
VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a
Secretaria de Trânsito providencie a colocação de uma placa de sinalização, nas
proximidades da Escola Municipal Dionysio Pires de Mello, na localidade de Rio da Ilha
e que nesta conste o seguinte dizer “Devagar – Escola”. Tal pedido se faz necessário
para garantir mais segurança aos alunos. Nº 706/2013 VEREADOR ADALBERTO SOARES:
Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras possa
desenvolver um trabalho de melhoria no acesso da localidade de Rio da Ilha, na ERS
239, em frente à Boate América, pois este local apresenta dificuldade no ingresso de
entrada e saída, junto a rodovia, causando grande perigo de acidentes. Nº 707/2013
VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Venho por meio deste requerer ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal Tito Lívio Jaeger Filho, que determine ao Secretário Municipal de
Transportes para que proceda a instalação de um redutor de velocidade (quebramolas), na Rua Oswaldo Cruz, no Bairro Empresa, nas proximidades da Escola CIEP, pois
a citada via pública, não possui calçadas para que os transeuntes utilizem, o que
dificulta a segurança do pedestre, facilitando a ocorrência de acidentes, muitos destes,
assistidos por nossa comunidade que, na intenção de salvaguardar vidas, mobilizou-se
para resolver o problema, que ora se apresenta e muito angustia os moradores do
Bairro Empresa. 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 708/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS
SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente
proceda com urgência no patrolamento e ensaibramento da Rua Nercílio Armindo
Schein, Auto Tucanos. Nº 709/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS:
Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda
com urgência no conserto da canalização na Rua atrás da Rodoviária, pois o acumulo
de água é constante tanto no inverno quanto no verão, contribuindo para proliferação
de mosquitos. Nº 710/2013 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Indico ao Executivo Municipal
para que juntamente com a Secretaria competente e engenheiros realize um estudo
para solucionar o problema quanto as laterais do Arroio Sonda no trecho
compreendido do Bairro Santa Teresinha, pois a atual situação vem preocupando os
moradores do local devido excessivo desmoronamento das margens do Arroio. Nº
711/2013 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que seja colocada uma placa de parada
de ônibus das linhas municipais na Rua Sete de Setembro, esquina com a ERS 239
(Sebastião Amoretti), ao lado do Posto BR, do lado contrário do Batalhão da Brigada
Militar, inclusive a pintura do meio fio indicando o local adequado. Este pedido se
justifica pelo grande número de usuários do transporte coletivo que utilizam o local
diariamente, inclusive como medida de segurança. Segue mapa do local em anexo. Nº
712/2013 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito a pintura da faixa de segurança, na Rua
José Gonçalves das Neves, no Bairro Campestre, junto a um estabelecimento
comercial. Nº 713/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Indico ao Executivo Municipal a

necessidade de recuperação do calçamento de toda a extensão da Rua Mundo Novo,
no Bairro Mundo Novo. Tal pedido se justifica por se tratar da rua mais antiga e que
devido o grande fluxo de veículos a mesma se encontra em estado precário
comprometendo a segurança de todos que por ali transitam. Nº 714/2013 VEREADOR
RÉGIS DE SOUZA: Solicito o serviço de patrolamento e ensaibramento da Rua Carlos
Chagas no Bairro Santa Teresinha, pois as fortes chuvas e o intenso fluxo de veículos
devido ao último feriado sacrificou muito a via que os munícipes utilizam diariamente.
Nº 715/2013 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Vimos por meio deste, requerer ao
Excelentíssimo Prefeito Municipal, senhor Tito Lívio Jaeger para que, conjuntamente
com Ilustríssimo Senhor Secretário da Educação Antônio Edimar de Holanda, estudem
a possibilidade de estender o feriadão do dia 15 de outubro aos professores que
exercem docência na educação infantil, pois entendemos, enquanto Comissão da
Educação do Legislativo Municipal, que a qualidade na educação só se efetivará se nos
ocuparmos com cuidados para com os docentes que desempenham a sua função nessa
modalidade de ensino, atualmente apresentando um cansaço extremado pelas
dificuldades encontradas no desempenho de seu fazer pedagógico diário, pelo número
de crianças que atendem somado ao problema, apresentado por alguns, um
comportamento totalmente desprovido de limites. Entendemos que existe a
necessidade de atendimento aos pequenos, mas sabemos que os pais estabelecem
uma parceria para com as EMEIs, sempre que chamados a colaborar, por entenderem
que, as crianças em plena vitalidade e com energia total para gastarem, em casa em
número reduzido, exigem muito quando estão sob os seus cuidados, imaginam e
sempre explanam sobre essa questão, quando eles estão reunidos em um número de
vinte crianças, sob o cuidado de apenas duas professoras, por esse motivo, entendem a
necessidade das professoras de suas crianças terem um descanso, ainda mais sendo
esse, no feriado em homenagem ao dia do professor. Para tanto, a Comissão da
Educação, do Legislativo Municipal, representada pelos Vereadores abaixo subscritos,
no intuito de colaborar para que essa qualificação se efetive, ratificamos o propósito
de cuidado com o docente, pois professor bem cuidado, cuida melhor do seu fazer
diário, resultando em um atendimento mais qualificado aos pequeninos da Educação
Infantil. Certos de podermos contar com a colaboração do Executivo Municipal, para
com o atendimento de nossa solicitação, por entendermos ser esta uma administração
preocupada com a qualidade da educação em nosso município, antecipamos
agradecimentos e, enviamos cordiais saudações. Nº 716/2013 VEREADOR VALDECIR DE
ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Trânsito
providencie a pintura em amarelo com espaço no mínimo de dois veículos no cordão
da calçada em frente à Creche São João Batista, no Bairro Empresa, bem como faça a
colocação de uma placa sinalizando que é “proibido estacionar” no referido local. Tal
pedido se justifica para facilitar e organizar o trânsito, especialmente no horário de
entrada e saída da Creche dando condições de embarque e desembarque das crianças.
Nº 717/2013 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal,
juntamente com a Secretaria Distrital de Rio da Ilha, proceda no conserto de um bueiro
na localidade de mesmo nome, próximo ao antigo “Campo do Cruzeiro”, pois o mesmo
está quebrado podendo causar acidente aos usuários da estrada. Nº 718/2013
VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente
com a Secretaria competente estude a viabilidade financeira de o município adquirir
uma área de terra no final da Rua Picada Gravatá visando fazer uma ligação entre esta
Rua e a ERS 239 para desafogar o intenso fluxo de veículo da rodovia. Nº 719/2013
VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente
com a Secretaria competente providencie com a máxima urgência o conserto de cano
obstruído localizado na Rua Palmeiras das Missões, nº 1248 e 1996, no Bairro Empresa.
O pedido se faz necessário, pois devido à obstrução com barro o esgoto acaba voltando

para as residências causando enorme transtorno e constrangimento aos moradores.
Seguem fotos em anexo. MOÇÃO: MOÇÃO DE APOIO Nº 032/2013 - Arleu Machado de
Oliveira, Vereador da Bancada do PP, mui respeitosamente, com base no Artigo 155 do
Regimento Interno desta Casa, juntamente com os Vereadores que esta subscrevem,
requerem o que segue: Seja submetido ao Plenário, Moção de Apoio ao Inquérito Civil
instaurado pela Promotoria de Taquara, na pessoa da Drª Ximena Cardozo Ferreira,
referente a providências urgentes a serem tomadas pelo DAER, Polícia Civil e Prefeitura
Municipal, quanto a ponte da ERS 020 sobre o Rio dos Sinos. Devido às últimas cheias a
referida ponte teve sua estrutura abalada, motivo pelo qual o trecho sobre a mesma
está interditado há quase 20 dias, permitindo a passagem apenas de veículos de até 15
toneladas. Solicitamos ainda que seja encaminhada cópia da presente moção a
Promotora de Justiça de Taquara Drª Ximena Cardozo Ferreira, ao Prefeito Municipal
senhor Tito Lívio Jaeger Filho, ao Diretor do Fórum local, ao Diretor Geral DAER senhor
Carlos Eduardo Campos Vieira, ao Secretário de Infraestrutura e Logística do Estado
senhor João Vitor Domingues e ao Governador do Estado do RGS senhor Tarso Genro.
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício do Deputado Federal Alceu Moreira
em atenção a Moção de Apelo nº 020/2013 de autoria da Vereadora Sirlei Schaeffer
em relação ao projeto que aumenta as penas para crimes contra a fauna. Ofício do
Gabinete do Governador do Estado acusando o recebimento da Moção de Apoio nº
025/2013 dos Vereadores Eduardo, Sandra e Sirlei que trata do movimento grevista do
magistério público estadual e Moção de Apelo nº 029/2013 do Vereador Eduardo que
trata da instalação de lombadas eletrônicas nas rodovias ERS 115, 020 e 239.
Comunicado do Senado Federal acusando o recebimento da Moção de Apelo nº
023/2013, do Vereador Roberto Timóteo que trata do movimento das APAES. Ofício do
Hospital Bom Jesus em resposta ao Requerimento nº 193/2013, do Vereador Guido
Mario, contido no Ofício D.L nº 470/2013. Ofícios da RGE em respostas aos seguintes
Requerimentos: Nº 160 e 200/2013, do Vereador Roberto Timóteo; Nº 189/2013 do
Vereador Adalberto Soares e Nº 190/2013 do Vereador Telmo Vieira. Ofício da
Secretaria Municipal de Saúde informando sobre o lançamento da campanha “Outubro
Rosa”, onde cada Unidade Básica de Saúde do município, durante todo o mês de
outubro, promoverá atividades de prevenção e conscientização contra o câncer de
mama, tendo como principal objetivo alertar sobre a necessidade de diagnóstico
precoce deste tipo de câncer. Convites do Comitesinos para Celebração das Águas –
Edição 2013, no dia 02/10, às 14h na UNISINOS e XV Encontro Nacional de Comitês de
Bacias Hidrográficas, nos dias 14 a 18/10, na FIERGS em Porto Alegre. Convite da
FAMURS para Reunião Técnica “Regulação e Saneamento” a realizar-se no dia 07/10,
das 13h as 18h, na Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria/RS. Convite do
Sicredi Nordeste RS, para comemoração do aniversário de 90 anos que ocorrerá no dia
14/10, às 19h, na cidade de Rolante. Ofício do Deputado Estadual Vinicius Ribeiro –
Presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da Assembleia Legislativa, convidando
os Vereadores para as Audiências Públicas: Processo de Participação e Controle Social
na Mobilidade Urbana, dia 07/10, às 17h30min, na Assembleia (Térreo) e Modelo de
Gestão de Mobilidade Urbana nas Regiões Metropolitanas, dia 14/10, às 19h, na
Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Ofício do Deputado Adolfo Brito – Presidente
da Comissão de Ética Parlamentar, convidando os Vereadores para Seminário “A Ética
nos Parlamentos”, a realizar-se no dia 21/10, às 13h. Informativo da EGR com as praças
que serão administradas. Telegramas e Comunicados do Ministério da Saúde e
Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a
garantir a execução de programas. Diversas revistas informativas. Após a leitura da
matéria o Presidente deu início a Palavra em Expediente, concedendo o tempo de 05
(cinco) minutos a cada Vereador, seguindo a ordem descrita no Artigo 91 do Regimento
Interno desta Casa. PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR ARLEU MACHADO DE

OLIVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Estamos aqui, depois de um pequeno
espaço de tempo, nos Vereadores voltamos a Casa com muita alegria, e exercendo
nosso trabalho, não deixando de exercer de modo algum, diga se de passagem,
estamos aqui diariamente para atender a população, fazendo isso, que realmente é o
nosso trabalho, e estamos fazendo isso com muito gosto, nesse período ai,
infelizmente não deixou de morreu gente nas estradas, esse assunto é o que eu quero
abordar hoje, porque é muito importante o que vem acontecendo em nossas estradas,
infelizmente o Governo do Estado, não vem se preocupando com o que vem
acontecendo nas nossas estradas do Rio Grande do Sul, nos vimos que em Santa Maria,
morreu 242 pessoas em um incêndio, foi muito grave o que aconteceu, mas ninguém
ta se dando conta o que ta acontecendo nas estradas, muita mais gente ta morrendo
nas estradas todos os dias, nos estamos numa verdadeira guerra instalada no Rio
Grande do Sul, em nossas estradas, por falta de que, falta de estradas adequadas, e
principalmente por falta de sinalização, nos na Câmara de Vereadores, a tempo ai,
inclusive pelo Vereador Eduardo, que esta aqui do meu lado, vem lutando para ver se
ajuda, para resolver esse problema, nos Vereadores tentamos ajudar a resolver esse
problema com acidentes com mortes, infelizmente não estamos sendo ouvidos como
deveríamos, aqui bem próximo de nos, em Parobé, foi feito o mesmo que foi feito aqui,
e teve acesso ao Governador do Estado, para ser muito mais fácil ver os problemas,
não sei porque Taquara, sempre parece não conseguir as coisas, Parobé ta
conseguindo, e graças a Deus ta conseguindo resolver os problemas de transito
próximo a cidade, nos aqui não conseguimos resolver os nossos, digo isso também para
resolver, dois eventos aconteceram aqui, isso tem que chama atenção, a fenda que foi
aberta na ERS020, em São Francisco de Paula, onde infelizmente pessoas,
caminhoneiros foram multados, pela omissão do DAER, não foi resolvido o problema
no asfalto na ERS020, criando uma serie de problemas para os caminhoneiros que vem
de São Francisco de Paula, e que tem que ta se desviando por dentro de Igrejinha, pelo
omissão do Estado de arrumar a estradas, varias pessoas de nossa cidade foram
multadas ali, por passar na estrada de Igrejinha, em função do Prefeito que teria
proibido, então a outro assunto rapidamente para dizer, estou fazendo uma moção
aqui de apoio a Promotoria Publica de Taquara, pessoa da Doutora Ximena, que ta
fazendo um inquérito para buscar responsabilidades aqui na ponte do Rio do Sinos na
ERS020, infelizmente o Estado mais uma vez se omite, 20 dias se passaram e nada fez
para resolver o problema da ponte do Rio dos Sinos, onde tem uma sinaleira que
instalaram perigosamente, onde os carros estão passando no sinal vermelho, porque
se parar a noite tem assalto, e é uma barbaridade que não se resolva esse problema da
ponte do Rios dos Sinos, então eu to fazendo uma moção de apoio para todos os
Vereadores assinarem, para a Promotoria e demais Órgãos do Estado, para mostrar
que os Vereadores estamos preocupados com a situação, e depois não adianta chorar
no leite derramado, se acontecer qualquer coisa naquela ponte ali, porque não se sabe
o que tem, por infelizmente por omissão do Estado, não adianta vim depois dizer que
culpado foi fulano, tem que fazer antes, verificar o que ta acontecendo, por isso que
aqui nosso apoio ao Ministério Publico de Taquara, que esta preocupado com a
situação da ponte da ERS020, nos Vereadores estamos também preocupado,
infelizmente com as mãos praticamente atadas, porque não somos ouvidos pelo
Governo do Estado, não sei se aqui na Casa não tem nem um partido que represente o
Governador do Estado, talvez por isso não consegue eleger um Vereador do partido
dele, parece que ele não se preocupa com a situação que nos estamos lutando para
melhorar a nossa condição das estradas, para melhorar a segurança das estradas, eles
não estão dando a mínima, agora como Parobé tem Prefeito do partido, daí sim estão
dando bola para o que esta acontecendo, repito que bom que lá esta sendo resolvido,
mas vamos resolver aqui em Taquara, porque não é possível, o que o Eduardo fez aqui,

fechando as ruas, estradas como foi feito, infelizmente parece que não foi dado
importância do Governo do Estado, e nem do meio de comunicação, fortemente como
deveria, quero agradecer a todos, e tenham todos uma boa semana, fiquem com Deus.
VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH. Saúda a todas as pessoas presentes.
Excelentíssimos Senhores Vereadores e Vereadoras inicio meu pronunciamento na
noite de hoje, dizendo que eu faço um novo requerimento ao Governador do Estado,
solicitando pela quinta, sexta, décima vez, uma reunião com o Governador, tentamos
inclusive com Deputados, esse caminho não foi possível, uma reunião sobre as
lombadas eletrônicas, mais uma vez vamos ver se ele nos houve, fiz também uma
indicação na noite de hoje, sobre um desentupimento dos canos de esgoto, da Rua
Palmeiras das Missões, do Bairro Empresa, segundo informações os canos estão
entupidos de barro, e isso ai tem contribuído para que o esgoto volte as casas, nos
relataram que tem pessoas fazendo suas necessidades em baldes, tamanho é o
problema, fiz outra indicação solicitando ao Executivo Municipal de Taquara, da
viabilidade financeira se houver, do Município adquirir terreno que inclusive esta a
venda, terreno que separa a Picada Gravata e a Rua 7 de Setembro, da ERS239, na
Santa Teresinha, a aquisição desse terrenos vai contribuir muito com o transito, para o
fluxo do transito, para a Picada Gravata e a ERS239, isso não foi uma ideia minha, mas
uma ideia que eu considerei boa, uma ideia do Zezinho, que tem sua mecânica na
Sebastião Amoretti, próximo a Brigada Militar, ele que me deu essa ideia, e eu faço
questão de registrar, então se houver essa possibilidade financeira, se o Prefeito acha
que é necessário, que tem viabilidade financeira, acho que seria interessante, no
ultimo dia 22 de Setembro, foram feitos cerca de uma hora e trinta minutos, de
paralisações, solicitando lombadas eletrônicas e passarelas, e foi um protesto ordeiro,
quero aqui agradecer a comunidade que participou nos 5 pontos fechados, quero
agradecer também, os Vereadores que participaram, ao Vereadores de Parobé, e aos
colegas Vereadores de Parobé, como eu já falei intermédio da Radio Taquara no
programa do Masuti, Vereador Moisés Rangel, Vereador Luiz Carlos Balbino, Vereador
Valdecir, Vereador Régis Souza, Vereador Guido Mario, Vereador Telmo Vieira,
Vereadora Sandra, Vereador Beto Lemos, Vereador Nelson Martins, Vereadora Sirlei,
Vereador Beto Timóteo, Vereador Adalberto Soares, e esse que voz fala, alem que nos
não contamos com a presença de dois Vereadores, que foram o Lauri Fillmann, e o
Arleu, mas eles falaram que já tinham compromissos bem anteriores agendados, e
agente respeita isso, e sempre que eles podem nos ajudar, nos ajudaram, e também a
Prefeitura Municipal de Taquara, ao Prefeito Titinho, que disponibilizou os agentes de
transito, que ajudou muito ao movimento, e também a Policia Rodoviária Estadual, e
diante do exposto, teremos uma nova reunião na quarta feira, dia 3 de Outubro, as 14
horas aqui na Câmara de Vereadores, mais uma vez, dirigentes do DAER, foram
convidados, e se eles não aparecerem, paramos outro movimento, até que agente seja
ouvidos, quero sempre conta com o apoio dos Vereadores, sabemos que não é o
melhor caminho essas manifestações, que muitas pessoas ficam presas nessa período
de 2 horas, inclusive crianças, mas um problema muito maior senhoras e senhores,
para um pai e uma mãe, e ter um filho preso nas ferragens, ferragens essas causadas
pela violência no transito, Taquara tem que ter o direito de poder contar com
lambadas eletrônicas, e passarelas, não somos apenas esse Município que se conhece,
que se passa para a Gramado, nem tão pouco aquele Município que se passa para ir a
praia, somos um Município de 127 anos, que temos o mesmo direito do Município de
Sapiranga, que conta com pardais e lombadas eletrônicas, somos uma comunidade que
paga seus impostos, e inclusive IPVA, que também é uma das coisas para manter as
estradas, quero dizer aqui pela terceira vez, de que é uma prazer contar com o apoio
com os demais colegas, mas se for preciso, trancarei as estradas sozinhos daqui a
pouco, que eu sei, como os senhores e as senhoras acreditam na situação, mas nos

temos que ser aquele espinho no pé do DAER, é um direito de todos nos, e eu não me
entrego, agradeço ao Senhor Deus pela oportunidade de ta aqui representando minha
comunidade mais uma vez, e que fiquem todos na paz de Jesus. VEREADOR GUIDO
MARIO PRASS FILHO. Saúda a todas as pessoas presentes. Quero dizer que assinei a
moção que o Vereador Arleu fez a Doutora Ximena, pela posição que tomou em
relação a ponte da ERS020, a ponte do Rio dos Sinos, hoje o DAER não nos diz o que
tem a ponte, só faz estudos, isso nos deixa chateador, porque nos temos muitas
pessoas do outro lado do rio trabalhando e produzindo, e tem que escoar o trabalho,
porque eles tem compromisso a pagar, eles tem funcionário,s impostos, uma porção
de coisas, o DAER tem que dizer o que ta acontecendo, e parabenizo a Doutora
Ximena, nossa Promotora, por ter intervido para tentar resolver essa situação, também
quero falar da mobilização que participei dia 22, aqui em nossas rodovias, nos sabemos
que deixou pessoas chateadas, mas eu digo que o grande numero de pessoas que eu
conversei, que eu entreguei os panfletos, elas disseram que nos estávamos certos, que
não era alguns minutos que eles iriam perder, que ia faze diferença na idade delas, mas
para aquelas que utilizam essas rodovias, com certeza a mobilização era muito
importante, também queremos que o DAER de uma posição a respeito da sinaleira na
travessia do Bairro Ideal, a Administração encaminhou um documento ao DAER,
pedindo que o DAER fizesse esse serviço, esses Vereadores trabalharam muito em cima
disso, o Prefeito encaminhou um documento pedindo que o Estado fizesse ou liberasse
o Município para fazer essa sinalização, pasmem os senhores, até hoje o DAER não
respondeu, daí fica complicado, o interesse do Município resolver, o DAER não
autoriza, o Município fecho aquela travessia do Lamperti, que já deu esse ano, mais de
60 acidentes, contado com os da Policia Rodoviária com os da Brigada Militar, e a
Administração foi ali e fechou, um ato de coragem, colocou sinalização, pois o DAER
mando retirar tudo, então o DAER é responsável por tudo o que acontecer, e acho que
o Próximo acidente que der, nos temos que fazer um encaminhamento para que o
DAER venham aqui, e dar o atendimento para essa família, para esse que se acidentou,
temos que responsabilizar o DAER pelos atos, também quero dizer que fui procurado
por pessoas de Tucanos, e também de Moquém, sobre a unidade móvel, tivemos os
problemas das cheias, que a unidade móvel acabou não indo, depois tivemos o
problema de concerto da unidade móvel, e também o problema com o medico da
unidade móvel, mas dizer a comunidade, que a partir de agora, os dias combinados, a
unidade móvel estará atendendo ao nosso interior, nos soubemos da grande valia que
é a unidade móvel em nosso interior, então tranquilizar a comunidade que esses
serviços votaram a ser feitos pela a Administração, também parabenizar a
Administração pela limpeza das ruas, vocês andam por ai, vocês tão vendo ele tirar
terras tudo, porque isso vai enchendo os bueiros de terras, e causando as enchentes,
então a Administração ta tirando antes de ir para dentro do bueiro, evitando o
trancamento e assoreamentos dos bueiros de nossa cidade, também estive no
Cemitério Municipal, homenagear o Serginho e a equipe dele, que estão preparando,
limpando, tirando tudo, deixando realmente em condições como dever ser o local,
também o Município ta encaminhando duas empresas grandes para vir, uma aqui na
ERS115, onde era a Secretaria de Obras, e outra na empresa onde era também a
Secretaria de Obras, aquele prédio estava lá, só trazendo problema a Administração e
toda comunidade, também parabenizar ai o Acampamento Farroupilha, que foi muito
bonito, mas que um funcionário nossa passou mal, o Pedro, e prontamente dois
soldados conseguiram reanima-lo, que é o Alex da Silva, e o Everton Rodrigues, que
salvaram a vida dele, e para encerrar, encaminhar votos de pesares aos familiares de
João Matos da Rocha, conhecido como João dos Extintores, que venho a falecer hoje, e
será sepultado hoje a tarde, então fica aqui meu sentimento a todos os amigos,
familiares, todas as pessoas, e o ultimo comunicado, que as lixeiras que tem no Passo

do Mundo Novo, na ERS020, que ficam as margens próximo ao Barracão Católico, nos
próximos dias serão realocadas a 200 metros na estrada em direção ao Entrepelado,
então assim que não tiver as lixeiras, a Administração vai colocar placas lá, indicando
que a comunidade coloque o lixo em outro local e não ali nas margens da ERS020,
deixo um abraço a toda comunidade e até semana que vem. VEREADOR LUIZ CARLOS
BALBINO DE OLIVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Eu gostaria de chamar
atenção, pelo trabalho que vem sendo feito na Secretaria de Saúde, com apoio do
Prefeito Tito, mas feito pela equipe do Doutro Pimentel, chamando atenção para não
só as mulheres, mas os homens também, a comunidade como num todo, que se
denominou como Outubro Rosa, em cada repartição de saúde em nosso Município,
existe uma equipe orientando e passando as pessoas que passam ali presentes, no
sentido em que a preservação, o exame preventivo do câncer do colo do útero é muito
importante, hoje com a tecnologia muito avançada, um exame preventivo tem salvado
muitas vidas, a grande maioria dos cânceres hoje, cientificamente num mundo todo,
comprovada, se detectada no inicio, 90% tem cura total, e muitas tem cura parcial, eu
digo, não com alegria, mas com certa tristeza até, que tenho ao longo dos anos
transportado muitas pessoas que esse mal tem afligindo, e vejo que muitas pessoas
tem se recuperado, mas com tristeza porque, as pessoas procuram recurso quando já
sentem o sintoma da doença, e muitas vezes não a mais como curar, mais um
tratamento de radioterapia, quimioterapia, cirurgia, lhe trás novas esperanças, e por
isso quero elogiar a atitude do Doutor Pimentel e sua Equipe, com apoio do Senhor
Prefeito, foram às ruas e os funcionários aderiram esse trabalho, usando uma camiseta
sem nem um preconceito, e estou usando com muito orgulho, que me foi dada, então
superando uma vez, que essa Casa enfrentou um problema que de certa maneira
existia, e fomos acusados de preconceito em algumas situações, por algumas atuações
nossas, e provamos também, e convido aos senhores que visitem a nossa Secretaria,
nossos Postos de Saúde, levem lá seu apoio, e visitem e vejam o trabalho que vem
sendo feito, Senhor Presidente, em relação ao trabalho liderado pelo Vereador
Eduardo, iniciado pelo Vereador Timóteo, mas com o apoio de todos nos, com relação
ao bloqueio das estradas, pois Taquara, ela é cortada por três ERS, nos vivemos num
cruzador de morte para atravessar uma avenida, tem que se tirar uma ficha, com
tristeza também, que isso é uma iniciativa Municipal tome uma atitude de coibir,
evitar, e proibir aquele retorno em frente ao Lamperti, que causou tantos acidentes, e
ainda causa, que em momento que o DAER de maneira errada, equivocada, para não
dizer coisas mais graves, colocou aqueles tachões ali, obrigando os veículos que vão ali
fazer o retorno em direção a Gramado, Igrejinha, Novo Hamburgo, fiquem em fila
única, transformando no outro lado em um corredor da morte, porque se alguém vai
faze o retorno, não tem visão dos carros que vem subindo, e aonde que da os
acidentes, acidentes graves, felizmente ate hoje sem nem um com morte, mas uma vez
de maneira equivocada, isso eles fizeram na travessia do Bairro Medianeira com o
Bairro Ideal, quando depois de alguns momento, o Beto Timóteo esteve presente na
época junto conosco, e fomos ao DAER em Porto Alegre, vieram aqui, só nos contaram,
e só nos tiraram, vamos dizer assim, desculpa a expressão, para trouxas, então por isso
é louvado esse movimento, todos os Vereadores apoiaram, caminhamos juntos ao
motoristas, e não houve em nem um momento, não percebi, que alguém se revoltasse
de maneira agressiva, claro que alguns se incomodavam, mas de maneira
compreensiva, e compreendiam o nosso movimento, pois aquele movimento em
determinado momento, poderá salvar vidas dos próximos parentes deles próprios,
Senhor Presidente para encerar eu só quero renovar o convite para que todos aqui
presentes, e o que estão ouvindo, nesse momento a radio Taquara, que ouviram
amanhã, que levem essa mensagem a suas famílias do Doutor Pimentel, aos seus
amigos, mulheres, a seus filhos, suas filhas, faça um exame preventivo, isso vai salvar

num futuro muitas vidas, obrigados Senhor Presidente. VEREADOR MOISES CÂNDIDO
RANGEL. Saúda a todas as pessoas presentes. Sábado pela manhã tivemos um
excelente encontro com o Prefeito no Gabinete, tivemos ali um café com os Pastores
do Conselho de Pastores da cidade de Taquara, onde foi bastante proveitoso, onde
tivemos oportunidade de encaminhar, tomar varias decisões importantes para as
igrejas, também depois do café, tive oportunidade de dar uma saída com o Prefeito, e
visitar um trecho do arroio sonda, no Bairro do Santa Teresinha, no qual esta aberto
um trecho de 300 metros, e não existe projeto também, agente sabe que existe
problema no Bairro Empresa, muito falado, mas já existe projeto que esta em
andamento, e nesse trecho no Bairro Santa Teresinha, não existe projeto nem um, a
comunidade está sofrendo com esse problema, então agente teve a oportunidade e
agradeço ao Prefeito Tito, pela disponibilidade de agente ir lá e olhar, conversas com
os moradores, e eu to encaminhando uma indicação e espero que a Administração vá
elaborar um projeto, agente sabe que o Município não tem para concertar, mas
elaborar um projeto, encaminhar ao Governo Federal, para que se busque uma solução
para a comunidade, também em conversa com o Prefeito no sábado, reforcei o pedido
que fosse fechado os valos na localidade de Ilha Nova, foi feito, enterrado os canos lá,
para a rede da distribuição de água, e que ainda não foram fechadas, então o Prefeito
entrou em contado imediatamente com o Secretario, e eu espero que nos próximos
dias, os problemas seja solucionado lá, também estou pedindo, entrando na noite de
hoje, uma Sessão Solene, em Homenagem aos 23 anos da Igreja Chalom, peço o apoio
de todos os colegas para que aprovem essa Sessão, que compareçam aqui no dia 17, e
digo a importância da gente acompanhar as entidades religiosas, que prestam um
trabalho social muito importante, um trabalho social que as vezes não recebem nada,
até porque entidade religiosa não pode recebe recurso financeiro, então prestam um
trabalho bastante importante para nossa comunidade, também faze um convite a
todos os cristãos da região, para a Marcha para Jesus, na cidade de Rolante, agora no
próximo dia 12, com concentração apartir das 14 horas, em frente ao Supermercado
Bolck, então todos os cristãos, o pessoal da igreja que quer fazer parte dessa marcha
em Rolante, estão todos convidados, também salientar que nos temos a Marcha para
Jesus que esta sendo organizada em Taquara, mas essa é para o segundo sábado de
dezembro, mas isso falaremos mais para a frente, e pedi ao Presidente, que seja
colocado em pauta para votação, o projeto do CTG, de auxilio para o CTG, que esta na
Casa, que o senhor tem uma reunião amanhã, então eu peço urgência, acho o CTG uma
entidade importante, e agente precisa valorizar, tem feito um trabalho excelente,
agora tem o patrão novo, que esta assumindo ai, então importante agente valorizar o
CTG, o que eu tinha por hoje era isso, obrigado. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO
RODRIGUES DOS SANTOS. Saúda a todas as pessoas presentes. Inicialmente eu quero
parabenizar a paralisação de domingo passado, é um ato que a comunidade participa
pela necessidade e pela falta que tem feito os Governos em relação a isso, nos
soubemos, vários Vereadores já relataram, todos nos aqui, já acompanhou de certa
forma, as tratativas com o DAER, infelizmente é vergonhoso, eu que tive meu pai que
fez parte do DAER, é uma lastima ter que falar dessa instituição da maneira que agente
vem falando, e a cada dia que passa essa instituição piora cada vez mais, mas eu digo
que isso, a responsabilidade é do próprio Governo, que ta ai maquiando tudo,
mentindo para a comunidade, vem aqui nessa Casa numa Audiência Publica dizer que
dinheiro existe, que falta é projetos, e agente sabe que o Governo Estadual esta
faltando com a verdade, esta sendo omisso e irresponsável, agente sabe, e agente se
revolta, quantos de nos já fizemos movimentos para colocar uma sinaleira ali no Ideal,
não foi possível, daí de repente da essa problema na ponte, e em poucos minutos a
sinaleira funcionando, então na verdade o Governo não tem compromisso em salvar
vidas, isso é simplesmente revoltante, a comunidade ta ali pagando com seus filhos nas

travessias, e o Governo não ta nem ai para nos, como disse o Balbino, nos tivemos
reunião com o DAER, uma vergonha, o sujeito que ta lá, nem sabia o porque que tava,
até foi tirado do cargo, já era incompetência pura, então são essas coisas que vão
revoltando agente, e esse movimento mostrou que a comunidade quer uma solução,
precisa ser urgente, o Vereador Guido comentou com relação da sinaleira, eu quero
dizer também que eu acho que o Prefeito também tem que puxar a responsabilidade
para ele, e colocar a sinaleira ali, e que se dane o DAER, se não tem quem faça, alguém
tem que fazer, e que seja o Município então, avaliado por essa Casa Legislativa, nos
temos que fazer isso, nos temos que tomar essa providencia, eu quero também
comentar em relação ao terrenos onde tinha os Bombeiros ali, que pediu ao Secretario
de Obras que faça uma limpeza ali, tem gente que acha ali, porque a Prefeitura tem
colocado saibro, vem colocando material ai eles vem colocando sofá, levando lixo, e
vão largando ali, importante que seja feita uma limpeza ali, e conscientizasse o pessoal
a não larga mais lixos ali, e restos de poda que estão naquela região, quero falar
também das limpezas de ruas, que ta um serviço bom, que a comunidade ta satisfeito,
e também estou, conversei com o Prefeito, e ele disse que apartir dessa semana ele ta
começando um tapa buracos geral na cidade, que nos precisamos realmente disso,
teria que ter acontecido antes mesmo da limpeza, mas já que não foi possível seja feito
agora então, neste momento o Vereador Luiz Carlos Balbino, pediu um aparte, e
pronunciou o seguinte: Iniciou o tapa buracos na Marechal Floriano, já iniciou os
trabalhos, neste momento o Vereador Roberto Timóteo, voltou com a sua palavra: É
importante essa noticia para a comunidade ai, eu quero falar com relação as empresas,
que tem uma pratica da Prefeitura ai, as empresas que precisam de negativas, tem
que protocolar um documentos aguardar, para que possam ter as negativas delas, e
hoje que sabe que isso é uma questão muito rápida, tem empresas que estão
perdendo licitações ai, porque não tem a negativa da Prefeitura, então eu to fazendo
uma indicação para que o Prefeito reveja as indicações lá, porque tem empresas que
estão mudando para outro Município, para poder ter essa agilidade, os outros
Municípios estão indo na internet, tira na hora, o nosso Município tem que fazer,
protocolar um pedido, e aguarda, aguardar, até o fiscal ir na empresa, para daí fazer a
liberação, então acho que nos temos num retrocesso e é importante para que se fosse
visto imediatamente, para não causar mais prejuízos as empresas, obrigado a todos.
VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER. Saúda a todas as pessoas presentes.
Sábado dia 28 de Setembro, eu estive em Curitiba, eu estive no encontro Regional do
PSDB, e neste encontro o Presidente Nacional do PSDB, o Senador Aécio Neves,
afirmou que os encontros Regionais, são ouvidos pelo partido, devem servir para
consolidar a unidade do partido, cerca de duas mil pessoas compareceram neste
encontro, ele disse mais também, o Brasil merece Políticas sociais, que não se
contentem com a simples administração da pobreza, e que permitam a sua superação,
vamos juntos construir uma nova pagina para o Brasil, construir uma nova pagina para
o Brasil, significa priorizar a educação, os dados do PEND, pesquisa Nacional pela
mostra de domicílios de 2012, divulgados pelo IBGE, mostra os limites do modelo de
Políticas Sociais adotado no País a partir de 2003, nada a menos do que 13,2 milhões
de Brasileiros de 15 anos ou mais, são analfabetos, de 2011 a 2012, mas 300 mil
pessoas entraram nessa sombria estatística, no Nordeste a taxa de analfabetos na
mesma facetaria, ultrapassa 17% da população, o que demonstra a permanência de
imensa diferenças Regionais, o novos dados do analfabetismo que surpreenderam o
País, mostram um Governo que vem menosprezando a mais poderosa alavanca de
transformação social, que é a educação, os Municípios que estão sobrecarregados com
as reduções dos recursos do fundo de participação dos Municípios, em muitas cidades,
dependem desses recursos para investimento em educação, que deve ser a sua
prioridade, os Países que detém uma boa educação, zelam para com os cumprimentos

das leis, condenam as corrupções e os privilégios, praticam a cidadania, e como
consequência, desenvolvem-se, nos Países onde a educação é esquecida, desprezava e
até mesmo maquiada, as pessoas a todo o momento tentam levar vantagem, são
facilmente corrompidas coletivamente, comprometem o crescimento político,
econômico e administrativo do País, e é com muito positivismo que eu li sobre o SUESF,
Sistema único de ensino de Saúde Fundamental, que prevê o seguinte, escolas de 8
horas, com professores, dentistas, neuropedagogos, nutricionistas e seguranças
desarmados, todos profissionais qualificados, três refeições de qualidade por dia, para
criar bons hábitos alimentares, e economizar na saúde publica futura, em um turno
ensino fundamental, no outro atividades culturais, científica, tecnológicas, físicas,
cívicas e profissionalizantes, transferir todo o sistema clinico de saúde infantil, para
dentro de escolas, assim todas as crianças matriculadas serão realmente amparadas
pelo Estado, economizaremos no sistema Policial, Judicial, e Carcerário Futuro, os pais
trabalharam despreocupados e produziram mais, melhor para o País, tendo como
retorno mais impostos e mais trabalhos dignos para todos, isso é uma utopia, um
sonho isso pode ser, mas eu acho que a mudança da realidade, ela sempre parte de um
sonho, então não custa nos sonharmos em um País melhor, e que invista hoje na
educação, para que no futuro nos realmente consiga viver essa realidade, com crianças
que foram bem educadas, que foram bem preparadas para sua vida adulta, eu
agradeço pela atenção de todos, e desejo que todos tenham uma boa semana.
VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA. Saúda a todas as pessoas
presentes. Eu quero dizer Vereador Beto Timóteo, que me associo no seu
requerimento, porque tenho contadores do Município de Taquara, que são pessoas de
minhas relações mais intimas, e dez de que assumi aqui, me pedem com relação a essa
questão, da morosidade a ação a documentação, tenho uma contadora das minhas
relações, que um cliente dela quase perdeu de participar de um processo licitatório,
por ter dificuldades de conseguir o alvará, então essa é uma questão seria, e tem que
ser vista por nosso Executivo, talvez ele nem saiba que acontece situações como essa,
e acontecem bastante, então eu me associo a esse requerimento de grande
importância para nos, do Município de Taquara, quero também fazer uma observação
sobre aquele contorno entra a Davi Canabarro, que foi fechado pelo Executivo de
Taquara, dez de que entrei nessa Casa, é uma das minha lutas, fiz requerimentos para
o DAER, por ser responsável pela ERS020, para que houvesse o fechamento, não
tivemos retorno, e o Executivo fechou, o DAER mando abrir, então se na data que
enviei o requerimento para o DAER, tinha 28 ou 30 acidentes, temos agora mais de 60
acidentes naquele local, então a responsabilidade por os acidentes que ali acontece, é
do DAER, esta posto, o Executivo tentou resolver e não conseguiu, teve que atender,
porque o Policiamento Rodoviário mandou tirar, por ordem do DAER, então a
responsabilidade que ali ocorrerem, serão de exclusiva do DAER, departamento que
esta falido, mas que não fale nunca, quero também dizer, não sei se os colegas
Vereadores perceberam, e se o publico que esta aqui, que em frente ao Supermercado
Nacional, tem uma placa regulando o transito de 80 quilômetros por hora, nos dificulta
e muito a travessia de pedestres, e a nossa travessia para o Centro do Bairro Cruzeiro,
onde moramos, temos dificuldades grandes, sabemos que quando a regulação e 60 já,
existem alguns que extrapolam os 60, quando ela é 80, também extrapolam os 80
quilômetros por hora, esta difícil para os transeuntes, pedestres, e difícil para quem é
motoristas parras do Centro para o Bairro Cruzeiro, então eu solicito através de
requerimento que o DAER substitui a placa de 80 quilômetros por hora, por 60, e
acrescente mais duas, que na via que vai até a ERS020, na frente da FIAT, ali na frente
tem uma placa, que não se visualiza, de 60 quilômetros por hora, ela não esta nem
oferecendo visibilidade para quem passa de automóvel ali, é necessário urgente a
regularização, e eu quero dizer que eu vi que o nosso Prefeito e o Executivo, estão

adquirindo áreas de terras, para ampliação da educação fundamental, e de ensino
infantil, importante atitude, para que agente tenha mais ofertas para educação infantil,
principalmente que tem muitas crianças em casa, mas quero também aqui dizer da
solicitação feita pelos professores da educação infantil, que não estão se vendo
contemplados, pelo feriado do dia do professor, que assim como aumentar espaços, é
necessário também que agente cuide com carinho do professor que cuida de nossas
crianças, que educa elas, sabemos que os pais são solidários, e quando chamados pelas
direções, eles conseguem facilitar, para que assim que o professores do ensino
fundamental, os professores da educação infantil, tenham um descanso garantido,
para que eles tenham uma qualificação de vida maior, e que seja reconhecido o seu
trabalho de grande importância para educação, nos temos que entender que aqueles
que cuidam da educação infantil, são os formadores iniciais de nossas crianças, e tem
sua importância, e tem que ser cuidado como são os outros professores, eu fiz uma
menção num requerimento que deixei nessa Casa, com relação a uma visita, que eu fiz
na Escola Luiz Bões, de as crianças de ensino fundamental, apresentar projetos
realizados onde eles falaram do meio ambiente, falaram da leitura, falaram de
situações praticas, e o mais importante que vi lá, foi que as crianças saíram por
Taquara, e fotografaram locais lindos que nossa cidade tem, eu tinha lido essa semana
na mídia, que Taquara é um dos Município mais feios da região, eu fiquei triste com
essa colocação, mas ao chegar na escola e ver o projeto que fizeram, conhecendo e
registrando Taquara, em um click, crianças mostraram no painel, que expuseram lá,
quando nossa cidade é linda e o quanto temos locais bonitos, e eu solicitei Senhor
Presidente, para que nos possamos estar possibilitando esse painel, no saguão de
nossa Câmara se o senhor permitir, para que possa se ver o quão foi bonito o trabalho
feito por eles, e o quão bonita é a nossa cidade, eu agradeço a paciência, e desejo a
todos uma excelente semana. VEREADOR TELMO VIEIRA. Saúda a todas as pessoas
presentes. Essa noite estou enviando algumas indicações, uma delas é um
requerimento a RGE, solicitando a troca de um poste de madeira, por uma de concreto,
na Escola Julio Mayer em Padilha, pois esse poste esta no acesso a escola, no acesso
onde as crianças andam e passeiam até a escola, e esta causando insegurança por ta
em crise precária esse poste, então seria de extrema importância a troca desse poste,
também estou fazendo outra solicitação, para que a Secretaria Responsável, e sei que
pelo meu entendimento o Prefeito está comprometido com a segurança e com a
mobilidade urbana também, a iluminação do trecho da COOTAL, até o Bairro Ideal, eu
penso se tivesse melhor iluminado aquela região, aquele espaço, isso evitaria um
grande numero de acidentes, então estou fazendo essa solicitação, também estou
pedindo no Bairro Mundo Novo, a recuperação do calçamento na Rua Mundo Novo,
pois esta em estado precário já a muito tempo, e agora como a nossa Administração
esta voltada para a mobilidade e a segurança dos pedestres, então estou solicitando, e
já conversando com o Prefeito esses dias, foi feita uma nova contratação de duas
equipes de calçeteiros, que ira contemplar essa solicitação daquela comunidade, para
melhoria daquela rua, estive na formatura, sexta feria passada, dia 27, em Monte
Negro, do segundo Sargento, no qual 432 Segundos Sargentos se formaram em nosso
Estado, trazendo mais segurança para nos, e aqui em Taquara, temos o Sargento Ilton
Gilberto, o Sargento José Luiz Figueiro, o Sargento Marco Aurélio da Silva, e o Sargento
Sidnei Marcos da Silva, nos quais eu quero parabenizar pela conclusão do curso, e que
Deus os abençoe agora nessa continuação de seus trabalhos, também estou enviando
os votos de congratulações pelo décimo aniversario da embaixada feminina,
embaixada feminina são mulheres que trabalham por amor, ao Hospital de Caridade,
porque sabem que se torna muitas vezes impossível de contemplar todas as demandas
que o Município tem referente a saúde, e elas com auxilio da comunidade, auxilio com
aqueles que pensam, contribuem para que o hospital melhore, elas trabalham,

promovem eventos, para captar recursos para o hospital, estão de parabéns essa
mulheres, quero aqui ressaltar a respeito da telefonia móvel, no dia 28 de Janeiro,
pasmem vocês, no dia 28 de janeiro, inicio da Legislatura, eu enviei uma licitação as
operadoras de telefonias celulares, OI, TIM, CLARO, VIVO, para que juntem a empresa
Anatel, somassem esforços para buscar soluções para a falta de sinal dos aparelhos
celulares, para a comunicação de nossos Municípios, interior, recebi varias respostas
delas, dentro das quais eu penso que não é essa resposta que nos queremos, que eles
não tem para 2013 nem uma previsão para estender esse atendimento, nem uma
previsão para melhorar esse nosso sinal, sendo VIVO, CLARO, então eu penso que
quando nos compramos qualquer equipamento, nos pensamos no PROCON, porque o
PROCON é um meio que esta ai, é uma entidade que esta ai, para nos dar salva guarda,
então o Presidente Nelson, eu quero enviar um requerimento ao PROCON Estadual,
mas antes disso, eu quero a colaboração da comunidade toda, que estão insatisfeita
com o sinal da telefonia móvel, principalmente o pessoal do interior, porque eu quero
promover um abaixo assinado, e junto essa abaixo assinado, ai sim mandar um
requerimento ao PROCON Estadual, para que tome providencias, porque quando se
compra um chip, eles não perguntem se tu mora no interior, ou outro lugar, que eles te
vendam, então eu acho que nos temos que ter esse respaldo, quero aproveitar ao
Secretario Glomar que esta aqui, e quero dizer que a comunidade que me procurou, da
comunidade do Passo Ferreira, que me procuraram principalmente na linha São João,
pedindo melhorias nas suas estradas, eu conversando com o Secretario Glomar, sei que
ele esta incansável no seu serviço, no qual a chuva destruiu as ruas, sei da precariedade
das maquinas, mas ele esta empenhado e falou, que apartir da semana que vem, será
ensaibrada aquela rua, muito obrigado e uma boa semana a todos. VEREADOR
VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA. Saúda a todas as pessoas presentes. Estou passando
meu tempo ao Vereador Eduardo, somente desejar uma semana a todos, e não posso
deixar aqui de elogiar os dois Soldados da Brigada Militar, o Alex da Silva, e o Everton
Rodrigues, que foram muito ágil, no momento que deu o mal súbito no funcionário da
Câmara no Acampamento Farroupilha, então essa homenagem que fizemos em nome
da Casa, eles estão de parabéns, porque é muito importante o trabalho que eles
fizeram no momento certo na hora exata, para salvar aquele funcionário, então em
nome daqueles funcionários, agradecer a Brigada Militar, passou o meu tempo ao
Vereador Eduardo, neste momento o Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, tomou
possa da palavra, se manifestando o seguinte: Obrigado Vereador Valdecir, pela sua
cadência do seu tempo, quero mais uma vez solicitar o apoio de todos os Vereadores e
Vereadoras na reunião da próxima quinta feira, dia 3, apartir das 14 horas, muitas
vezes nos vemos opiniões, algumas opiniões que a paralisação não poderia ser feita, e
que nos Vereadores, deveríamos tentar outros meios, outras vias, eu quero aqui com
muito respeito, dizer que tentamos na verdade, tentamos inúmeras reuniões com o
DAER, Governador do Estado, com a EGR, e agora quinta feira faremos mais uma
tentativa, e se não der frutos, com certeza sairá a data da nova paralisação, do novo
evento que será feito, o pessoal passa aqui na nossa cidade, pela ERS020, ERS115,
ERS239 em alta velocidade, sem se preocupar que ali tem crianças, idosos, tem vidas,
comunidade Taquarense, se nos, como disse, dermos para trás, com certeza, tudo isso
que já foi feito até agora, terá ter sido em vão, precisamos continuar unidos como
estamos, porque se não mais pessoas iram morrer, mais pais, mães e filhos, obrigado
mais uma vez ao Vereador Valdecir Vargas de Almeida, por ter me cedido o tempo,
agradeço ao senhor por estar aqui representando a minha comunidade mais uma vez,
e que fiquem todos na paz de Jesus, e o restante to meu tempo Vereador Nelson,
Presidente, eu gostaria de dar ao Vereador Moisés, obrigado a todos, neste momento
o Vereador Moisés Cândido Rangel, tomou posso da palavra, se manifestando o
seguinte: Quero apenas parabenizar a comunidade de Três Pinheiros, pela excelente

festa realizada no ultimo domingo, e destaca o trabalho que ta sendo feito pelo
Presidente Miguel, sua esposa, Rosane, Rogério, construíram ali, uma Capela que não
havia, e nos domingos fizeram um excelente evento, uma festa anual, aquela
comunidade esta de parabéns. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES. Saúda a
todas as pessoas presentes. Inicialmente quero enviar votos de congratulações a toda
Diretoria da comunidade de Três Pinheiros, Padroeiro São Miguel, pela belíssima festa
no ultimo domingo, também pela construção da nova Capela lá construída, com o
empenho de toda a comunidade, foi possível a realização daquela construção, então
quero parabenizar a todos que estiveram envolvidos naquela batalha, fiz uma
indicação também, para a melhoria do acesso, da localidade de Rio da Ilha e Padilha,
em frente a Boate America, pois ali é um local muito perigoso, tanto para quem entra
naquela localidade, quanto para quem sai do Rio da Ilha, não tem acostamento ali, e
faço essa solicitação, porque muitas pessoas já me procuraram, que tem que ser feito
um trabalho urgente ali, antes que alguém perca a vida naquela entrada ali, então
agente pedi encarecidamente para que a Secretaria faça um trabalho de alargamento,
alguma coisa tem que ser feita ali, e também a colocação de placas de indicação, que
não tem nem uma placa que indica para onde vai aquela estrada ali, também fiz uma
indicação aqui, para que a Secretaria Competente coloque placas de sinalização da
Escola Dyonisio Pires, na localidade de Rio da Ilha, tive falando com a professora, e ela
comento que em plena sala de aula, passa carro com som ali, atrapalhando a
procedência das aulas, então ela pediu que fosse colocado placas de sinalização, que ali
é á uma escola, e também a velocidade que os veículos transitam, também fiz um
pedido de informação ao Senhor Prefeito, quanto a colocação de placas pela RGR na
proteção das mudas que foram plantadas na cidade, umas placas ridículas que foram
colocadas, encherão a cidade de placas, fazendo uma propagando em cima do
Município, pelo que eu sei, são propagandas irregular, então quero faze esse pedido de
informação, se é possível ou não é possível, também quero pedir que a Secretaria
Distrital da Padilha, na pessoas do Secretario Mario Pires, deu uma atenção especial a
estrada da Batingueira, ali da divisa de Três Coroas, subindo ali, até o antigo posto de
saúde, e do antigo posto de saúde, saindo pela estrada de baixo que sai na Padilha, eu
nos últimos dias, não tenho passado por ali, não posso dizer, mas fui procurado, e
segundo os moradores, aquela estrada merece uma atenção especial, essa semana
também descobri em Taquara, mais uma industria que eu não sabia que existia, uma
industria de escadas de madeira, foi visitar essa pequena empresa, ali no Bairro Santa
Teresinha, e não sabia que essa empresa existia, é uma pequena empresa, uma
empresa caseira, falando com o proprietário, ele falando que não produz mais escadas,
por falta de espaço físico, ali ele produz escada de madeira, produz vitro para janelas,
produz palite, tudo de madeira, então eu quero dar uma dica ao Secretario Lamperti,
também para o Prefeito, para que possa adquirir uma área, e também futuramente
colocar todas essas empresas do ramo de madeira, pois temos tantas fabricas de
moveis ai, também tem a pretensão de ampliar seus negócios por falta de espaço e não
conseguem, então poderia ser criado futuramente um polo da madeira, porque tem
um grande potencial no ramo em nossa cidade, também quero dizer que no dia 22
participei do movimento nas estradas, e quero dizer que foi muito bom, muito
interessante esse movimento, só que foi pouco destacado pela imprensa, a imprensa
deu pouca atenção, a RBS por exemplo, esteve aqui filmando, só que no tempo de
divulgação dessa manifestação, foi muito pouco, então eu acho, na minha opinião
Vereador, nos temos que ir direto a Deus, nos já apelamos tudo para que é santo, e nos
temos que marcar uma Audiência direto com o Governador, minha opinião, concordo
com tudo o que ta sendo feito, mas acho que nos deveríamos marcar uma Audiência,
e todos nos Vereadores temos que ir até lá, fala direto com o Governador, neste
momento o Vereador Eduardo Kohlrausch, pediu um aparte e pronunciou o seguinte:

Hoje nos estamos de novo encaminhando documento, como já foi feito outros,
solicitando essa reunião, que é difícil, mas eu concordo com o senhor, mas se não ser,
nos temos que ir de novo no mesmo sistema, neste momento o Vereador Adalberto
Soares, voltou com a sua palavra: então para hoje era isso ai, tenham todos uma boa
semana, obrigado. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS. Saúda a todas as
pessoas presentes. Eu semana passada estive conversando com o Prefeito,
conversando a respeito da efetivação do Conselho Municipal Anti Drogas, Conselho
esse, que nos votamos aqui faz uns 4 meses, e ele ainda não foi efetivado, e eu
acredito que ele seja de suma importância, porque nos não efetivando ele, nos
perdemos todas as verbas que vem para trabalhar a questão da prevenção e o
tratamento com relação às drogas, e como disse o Vereador Moisés ai, a Igreja tem um
papel fundamental nesse processo, bem como as entidades representativas do
Município, porque fazem um trabalho que envolve o nosso jovem, não deixando ele
esta solto na rua, e com a criação desse Conselho, com certeza algumas verbas que
vierem, vai ajudar essas entidades, que elas ampliem seu trabalho, seu potencial de
fogo, na questão da atrativa de nossos jovens, crianças e adolescentes, temos aqui o
exemplo da biblioteca do Bairro Empresa, o das Igrejas que fazem um trabalho
excelente, inclusive também no Bairro Empresa, e em outros Bairros também, então,
tive conversando com o Prefeito, e ele disse que iria ver o que faltava para ativar o
Conselho Anti Drogas, peço a ele que reveja com carinho isso ai, porque nos estamos
perdendo bastante valor em questão de verba, e estamos deixando bastante projetos
que vem atrair os nosso jovens, eu não poderia deixar de falar, de ser repetitivo, eu
acredito que todos os 15 Vereadores se manifestaram com relação ao movimento, eu
digo que sou do movimento a favor da vida, porque não é o que agente queria, nem
dos 15 Vereadores, não queríamos isso, agente queria que isso acontecesse em seu
fluxo normal,, mas infelizmente não acontece, mas esses movimentos que agente faz,
esse pessoal, alguns muito poucos, infelizmente, acham que é movimento radical, que
não é a fincão do Vereador, agente sabe que não é, mas nos não deixamos aqui fazer a
nossa função, esses movimentos que agente faz, é alem da nossa função, e acredito
que tem que ser entendido, e foi entendido pela maioria da comunidade, e até mesmo
aqueles que pararam em nossas blitz, entendendo que nosso movimento era valido,
houve umas criticas no meio da comunicação, na qual eu acho que nos não temos que
dar ouvidos, porque foi uma minoria, e uma minoria que às vezes colocaram de uma
maneira equivocada, dizendo que o Vereador tinha que fazer tal atitude, e não tal
atitude, mas eu acho que nos não deixamos de fazer o nosso papel que é fiscalizar, que
é votar as leis aqui, e fomos alem disso, eu acredito que o que nos fizemos, que não era
o que nos queríamos, fomos alem daquilo, que a nossa prerrogativa parlamentar de
Vereador, então eu acho que foi valido sim o movimento, e se tiver que fazer de novo,
porque houve acidentes com mortes, inclusive depois do movimento que nos fizemos,
isso demonstra que é valido sim o nosso movimento, e que nos devemos continuar, e
se preciso ir lá no Governador fazer isso, agente tem que fazer, até houve umas
perguntas ai, quantas indicações cada Vereador tinha feito, com relação ao DAER,
quero dizer as pessoas, que nos fizemos sim, varias indicações, e quase 100% do
Vereadores dessa Casa, fizeram sim indicações, eu inclusive fiz duas ao DAER, com
relação a esse problema, Senhor Presidente, um outro assunto que foi tratado nessa
Casa, eu gostaria que o senhor de novo pudesse rever, é a questão do chamamento do
Secretario de Saúde, ou Prefeito, e o Diretor do Hospital, com relação ao atendimento
do hospital e da saúde, tem algumas coisas assim que acontece, que realmente nos
deixa profundamente triste, as vezes agente houve, o que o Vereador que no hospital,
agente é chamado para atendimentos equivocados no hospital, como que agente vai
se nega, sabendo que a pessoa ta lá, sofrida, e não consegue um encaminhamento e
até mesmo um encaminhamentos devido com relação a sua saúde, como fui chamado

essa semana, então eu solicito ao senhor, que peça novamente essa reunião, com o
Prefeito, Diretor do Hospital, ou até mesmo, porque muitas coisas acontecem lá,
agente tem que ver se isso ta contratualizado no Município, ou não, porque tem
especialidades que eles tão pedindo para o particular fazer, e agente não sabe se isso
não tem na contratualização, e não esta acontecendo no hospital, eu gostaria de
deseja uma boa semana a todos, e até a próxima. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS.
Saúda a todas as pessoas presentes. De imediato, eu tentarei o possível para estar na
reunião do Fogão Gaucho amanhã, para ver qual a situação, e ver o que vai se tratar
nessa reunião, depois passarei aos senhores ai, tive alguns contratempos na festa da
Semana Farroupilha, mas temos que dizer que foi uma festa bem organizada, exceto
essa parte do estacionamento, mas a parte funcionou com o pessoal, Zé Roberto,
Aécio, e até por sinal, eu prestei muita atenção em uma coisa, até vou ver a
possibilidade de pedir um Titulo Cidadão ao Zoreia, porque o que ele fez durante toda
a participação de escolas ali, é uma pessoas que ta engajada nisso a muito tempo, eu
acho que merece ser lembrado dessa forma, pessoal, fala do DAER é perde tempo, hoje
de manhã eu passei ali as 4horas 30min, na sinaleira da ponte, é pouco tempo, eles não
tão assaltando, porque para dois ou três carros, fica um pouco mais complicado, mas
em vez de eles colocar uma sinaleira, uma vez passei lá e tava o pessoal do DAER, o
Prefeito, o Secretario de Transito, eles tinham que arrumar a ponte, tem que fazer um
pilar, já passou todo o prazo, nos sabemos que a engenharia hoje, é dois, três dias,
resolvem o problema, ficou muito mais fácil colocar uma sinaleira, do que resolver o
problema, só que a sinaleira onde ela devia estar, não esta, eu quero dizer para vocês,
se sou Prefeito, anoitece sim quebra molas, amanhece cheio de quebra molas, e eles
que vão tirar, fecharam aquele retorno ali, em vez do DAER encolher os canteiros para
dar mais passagens, era mais fácil colocar aqueles tachões, muito mais fácil, eu tenho
ido seguido na ERS239, duas ou três vezes por dia, na sinaleira da COOTAL, ali os
caminhões que vem com madeira, eles tomam conta de tudo, são caminhões grandes,
tem duas pistas, e eles fecham as duas psitas, até porque, para eles manobrarem, tem
que ser feito isso, eles não veem, não trabalham, não querem fazer, como eles
colocaram essa sinaleira tão rápido, foi rápido para colocar, em vem de colocar uma
dinaleira ali no Bairro Ideal, em outros locais, ai é muito difícil de colocar, pessoal eu
passo, e o Governo do Estado, eu passo todos os dias na ERS118, quando eu vou, eu
passo por dentro de Cachoeirinha, porque é cedo, e eu consigo passar ali, mas depois o
transito é um caos, e eu venho pela ERS118, eu lembro que na eleição do Governador
Tarso Genro, ele disse se ganhasse, no segundo dia ele ia começar a ERS118, ele não
disse se era o segundo dia, como ele vai concorrer de novo, como que seria a situação,
eu vou dizer para vocês, o DAER vai ta de novo numa Audiência em Porto Alegre,
aquela historia, vão lá para fazer numero, e vocês que foram no DAER, é só ver, você
começa num engenheiro em baixo, e termina num engenheiro em cima, é só tirar dois
ou três daqueles, que com certeza, com salário deles, pode se fazer tudo o que é
necessário, ai o seguinte, antigamente tu via as caminhonete do DAER rodando,
examinando as estradas, hoje se o asfalto for para 112 centímetros, e botarem 12, eles
aprovam igual, buracos que deveriam ser bem fechados, que tem ai na ERS020 que vai
a Porto Alegre, eles fecham hoje, duas ou três chuvas, tem o buraco de novo, se é o
caso, lembro quando o DAER fazia o buraco a picareta, os quadrados para colocar o
material, e esquentavam o material no local para colocar, hoje se falar no DAER, é
perde tempo, esperamos que alguma solução o Governo do Estado tome em questão a
isso. Após a Palavra em Expediente o Presidente deu início a Ordem do Dia, solicitando
que a Diretora Legislativa procedesse na leitura dos Projetos em pauta, acompanhados
dos Pareceres das Comissões desta Casa, para posterior discussão e votação em
Plenário. ORDEM DO DIA: 2 ª VOTAÇÃO: PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº
004, DE 09 DE SETEMBRO DE 2013 DE AUTORIA DA MESA DIRETORA COM APOIO DOS

VEREADORES Altera o § 1º do Art. 20, da Lei Orgânica Municipal. Na Sessão
Extraordinária Autoconvocada do dia 19/09/2013 foi lido o Parecer da Comissão
Especial de análise da Emenda à Lei Orgânica favorável ao Projeto na sua forma original
e o mesmo foi aprovado em 1ª votação por unanimidade dos Vereadores. Retornando
ao Plenário nesta noite o Presidente colocou o Projeto em deliberação para 2ª votação
e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 187/2013 (Executivo
Nº 162) Autoriza o Município de Taquara a repassar recursos financeiros para a
Sociedade de Canto 3 de Março, e , dá outras providências. A Comissão Geral de
Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres
em conjunto sendo favoráveis ao Projeto em questão na sua forma original. Posto em
discussão, seguido de votação o Projeto foi APROVADO por unanimidade dos
Vereadores. Os Projetos a seguir foram incluídos na pauta desta Sessão pelo Presidente
da Casa, dado ao fato dos Pareceres já estarem prontos. PROJETO DE LEI Nº 181/2013
(Executivo Nº 156) Autoriza o fracionamento de terreno urbano e dá outras
providências. A Comissão Permanente de Terras, Patrimônio, Habitação e Meio
Ambiente e a Comissão Geral de Pareceres apresentaram Pareceres favoráveis ao
Projeto em questão na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade
dos Vereadores. PROJETO DE LEI Nº 189/2013 (Executivo Nº 161) Autoriza o
fracionamento de terreno urbano e dá outras providências. A Comissão Permanente de
Terras, Patrimônio, Habitação e Meio Ambiente e a Comissão Geral de Pareceres
apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto em questão na sua forma original e o
mesmo foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. Depois da Ordem do Dia o
Presidente da Casa, com a concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a
votação da matéria a seguir, a qual foi lida anteriormente nesta Sessão e a mesma foi
APROVADA por unanimidade. Segue a matéria: Moção de Apoio nº 032/2013.
Requerimentos: Nº 215 a 231/2013. Pedidos de Informações: 111 a 116/2013.
Indicações: Nº 688 a 719/2013. Atas: Nº 3.930 a 3.932, e, Ata da Audiência Pública da
Gestão em Saúde do 1º quadrimestre de 2013; Ata da Audiência Pública da Comissão
Especial de Trânsito desta Casa sobre acidentes ocorridos nas ERS 020, 115 e 239; Ata
da Sessão Solene dos 7º Festejos Farroupilhas de 2013 e Ata da Audiência Pública da
Prestação de Contas do Executivo e Legislativo do 2º quadrimestre de 2013.
Requerimento Verbal: GUIDO MARIO PRASS FILHO - Envia Votos de Pesar aos
familiares do senhor João Matos da Rocha, conhecido como "João dos extintores",
falecido no dia de hoje, 1º de outubro de 2013. Os Vereadores da Casa associaram-se
ao presente Requerimento. Na sequência o Presidente pediu aos Vereadores para que
comecem a apresentar suas indicações aos Títulos de Cidadania no sentido de agilizar
os trabalhos da Secretaria Legislativa desta Casa. Também convidou a todos para
reunião no próximo dia 03/10, às 14h, no Plenário desta Casa, onde será tratado o
assunto referente às lombadas eletrônicas e pardais nas ERS 020, 115 e 239. Nada mais
havendo a tratar, às 20h05min, o Presidente encerrou a presente Sessão Ordinária,
agendando outra para o dia 07 de outubro do corrente ano, às 18h no Plenário desta
Casa. E, para constar, lavrei a presente Ata, que segue assinada por mim Silvana
Fernandes Lopes e pelo Servidor Diego Miranda, o qual transcreveu a Palavra em
Expediente, onde após lida e aprovada também será assinada pelos Vereadores desta
Casa
Legislativa.
Sala
de
Sessões,
1º
de
outubro
de
2013..................................................................................Silvana Lopes e Diego Miranda.

