ATA Nº 3.934
Aos 07 dias do mês de outubro do ano de 2013, às 18h no Plenário da Câmara de
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 36ª Sessão Plenária Ordinária deste Legislativo,
sob a Presidência do Vereador Nelson José Martins (PMDB), o qual contou com a presença
dos seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT),
Arleu Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Guido Mario Prass Filho
(PP), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel
(PSC), Régis Bento de Souza (PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), Sandra
Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB) e
Valdecir Vargas de Almeida (PROS). Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador
Nelson José Martins a Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a
presente Sessão desejando boas vindas a todos os presentes e informando que as Sessões
Ordinárias da Câmara de Vereadores de Taquara acontecem nas segundas-feiras, a partir
das 18h, no qual convidou a todos para participar. A partir desse momento o Presidente
deu início aos trabalhos da noite convidando a todos para realizarem em conjunto a Oração
do Pai Nosso e em seguida solicitou que a Servidora Marilene Wagner procedesse na leitura
dos ofícios e das matérias que deram entrada nesta Casa, para o conhecimento de todos.
Protocolo Nº 1612, de 04 de outubro de 2013: Vereador Valdecir Vargas de Almeida vem
através deste ofício informar ao Presidente desta Casa, Vereador Nelson José Martins, que
no dia 02 de outubro de 2013 encaminhou pedido de desfiliação do Partido Democrático
Trabalhista – PDT. Sendo assim vem informar que a partir da data deste Protocolo está
filiado ao recém-criado Partido Republicano da Ordem Social – PROS90, na forma do
parágrafo 3º da Resolução 22.610/2007, onde considera-se justa causa, II – Criação de novo
partido. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº 188/2013 (Executivo Nº
163) Autoriza o Poder executivo a repassar recursos financeiros para o C.T.G. O FOGÃO
GAÚCHO, CNPJ nº 88.276.860/0001-01, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº
195/2013 (Executivo Nº 170) Prorroga o prazo de contratação temporária prevista na Lei
Municipal nº 5.263, de 10 de julho de 2013, que autoriza a contratar, temporariamente,
Agentes de Fiscalização de Trânsito, e, dá outras providencias. PROJETO DE LEI Nº 196/2013
(Executivo Nº171) Denomina de Leopoldo Conrado, um logradouro no Município de
Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 199/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR GUIDO MÁRIO PRASS
FILHO Denomina de JOSÉ LAURO RAUBER uma Rua do Município de Taquara/RS. PROJETO
DE LEI Nº 200/2013 (Executivo Nº 174) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos
financeiros, no valor de até R$ 5.000,00 para a ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO LIVRO DE
TAQUARA, CNPJ nº 06.992.446/0001-84, e, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº
201/2013 (Executivo Nº 176) Autoriza o Poder executivo a repassar recursos financeiros, no
valor de até R$ 7.000,00 para o CLUBE COMERCIAL DE TAQUARA, CNPJ nº 97.763.155/000111, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 202/2013 (Executivo Nº 177) Altera o § 2º
do artigo 110, da Lei Municipal nº 3.770, de 15 de Dezembro de 2006, que dispõe sobre o
regime jurídico único dos servidores públicos do Município, e, dá outras providências.
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 203, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013 DE AUTORIA DO
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS Institui homenagem especial
denominada CIDADÃO DESTAQUE AOS FESTEJOS FARROUPILHAS, e inclui Sessão Solene de
Homenagem aos Festejos Farroupilhas no Calendário de Eventos do Município de
Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 204/2013 (Executivo Nº 179) Altera o artigo 3º, da Lei
Municipal nº 5.264, de 10 de julho de 2013, alterada pela Lei Municipal nº 5.286, de 13 de
agosto de 2013, que autoriza o Poder Executivo contratar temporariamente, 01 (um)
Veterinário, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 205/2013 (Executivo Nº 178)
ATA Nº 3.934, 07 de outubro de 2013

Página 1 de 20

Autoriza o Poder Executivo contratar, emergencialmente, 01 (um) servidor para o cargo de
Biblioteconomista para atuação na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, e,
dá outras providências. DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR
GUIDO MÁRIO PRASS FILHO Concede o Título de Cidadão Taquarense ao Senhor PAULO
RUBEN RAUBER. REQUERIMENTOS: Nº 232/2013 VEREADOR LAURI FILLMANN: Vem através
do presente, enviar Votos de Pesar aos familiares do senhor Helmut Gres, que veio a falecer
no dia 1º de outubro, próximo passado. O falecimento de um ente querido significa a
abertura de uma lacuna na família e nos amigos. Devemos, porém, orar e pedir a Deus que
nos dê forças para suportar esse momento de dor. “Deus é nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e
ainda que os montes se transportam para o meio dos mares. Salmo 46.1-2.” Nº 233/2013
VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Venho por meio deste, requerer ao Senhor Jorge Henrique
Vieira Fernandes, Responsável pela 1ª Superintendência Regional do DAER - Esteio, para
que o mesmo analise a forma como está o trânsito na RS 020, Km 48, na Avenida Sebastião
Amoretti, nos locais de retorno que dão acesso as Ruas David Canabarro, localizada entre o
Posto ESSO e a Churrascaria Lamperti, Bairro Santa Terezinha, e a Rua 7 de Setembro, Bairro
Cruzeiro do Sul, para que juntos busquem uma solução para o caos instalado, nos
respectivos acessos nos horários de trânsito intenso, ao meio dia, à tardinha e nos finais de
semana, em seu início e final, gerando um risco de morte a quem quer que tente efetuar a
travessia. Justifico a urgência, no atendimento da presente indicação, devido ao fato de os
acidentes se repetirem com uma frequência muito grande, sendo que, um documento,
semelhante a este foi enviado há uns três meses atrás, sendo que até aquela data, o
número de acidentes registrados nos referidos acessos, pertencentes à ERS, era em torno
de vinte e sete e, atualmente, já extrapolam o número de setenta. Aproveito para registrar
que, conforme combinado em reunião realizada na Câmara de Vereadores, na semana
passada, dia 03/10, envio anexo, mapeamento e fotos do local para facilitar a localização e
a imediata intervenção de Vossa Senhoria. Nº 234/2013 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA, com
apoio de todos os Vereadores: A Secretaria Estadual de Obras e Irrigação e Gabinete do
Secretário Estadual dos Prefeitos - Encaminho requerimento com o apoio dos demais
Vereadores abaixo subscrito, destacando a necessidade do município de Taquara, dos
serviços da máquina de dragagem do Governo do Estado, empréstimo, pois o rio Paranhana
sofre grande degradação por falta de manutenção e cuidados, este rio faz divisa com o
município de Parobé e vem com seu curso de Três Coroas e Igrejinha, causando assim
muitas perdas junto às residências e famílias do Bairro Santa Maria. Nos últimos dias foi
anunciado pelo município de Igrejinha que receberia o empréstimo da máquina de
dragagem através da Secretaria Estadual de Obras e Irrigação, pelo Secretário Busato e na
última semana foi manifestado o pedido pelo município de Parobé, junto ao Gabinete do
Secretário Estadual dos Prefeitos Afonso Motta. Por fim apresentamos o pedido de
empréstimos dos serviços da máquina de dragagem para o município de Taquara. PEDIDO
DE INFORMAÇÃO: Nº 117/2013 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito cópia na íntegra à
Secretaria Municipal de Saúde do projeto encaminhado a 1ª Coordenadoria de Saúde do
Governo do Estado, com relação à ampliação e construção da UTI neonatal, junto ao
Hospital Bom Jesus de Taquara, de recursos advindos da Consulta Popular no valor de
R$699.700,00, apresentado no início do ano, na Cantina do Lago. Justifico, pois
apresentaremos uma Moção de Apoio ao trâmite desta ação junto ao Governo do Estado
com o apoio das Câmaras Municipais do Paranhana. INDICAÇÕES: Nº 720/2013 VEREADOR
RÉGIS DE SOUZA: Solicito abertura de boca de lobo "bueiro" na Rua Guilherme Lahn,
adiante do número 301, Bairro Petrópolis. Justifico o pedido, pois há um grande
ATA Nº 3.934, 07 de outubro de 2013

Página 2 de 20

aglomerado de água que dificulta o passeio de pedestres. Nº 721/2013 VEREADOR RÉGIS DE
SOUZA: Solicito a roçada do terreno de posse do município na esquina da Rua Antonio
Galvão, esquina com a Rua Guilherme Lahn, Bairro Petrópolis. Justifico o pedido, pois há
muitas pessoas que utilizam o trajeto e possibilitará a segurança dos pedestres. Nº
722/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO: Solicito que o Executivo Municipal através da
Secretaria competente proceda com urgência no término da obra de canalização na Rua
Adelino Barth, pois já faz trinta dias que a obra esta paralisada, causando grandes
transtornos aos moradores e a quem precisa trafegar pela rua. Nº 723/2013 VEREADOR
ROBERTO TIMÓTEO: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente
proceda no conserto de calçamento na Rua Jorge Alberto Petersen, Loteamento dos
Coqueiros. Nº 724/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO: Solicito que o Executivo Municipal
através da Secretaria competente proceda na retirada de tocos e raízes de árvores que se
encontram nas calçadas em diversos pontos do Centro de nossa cidade, prejudicando os
pedestres e colocando os mesmos em risco de acidente, bem como para que os moradores
possam efetuar os consertos das calçadas. Nº 725/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO:
Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda
com urgência no cumprimento da lei de fiscalização de poluição visual de nossa cidade. Tal
pedido se justifica por estarem usando prédios públicos e privados, postes, lixeiras e tudo
que encontram pela frente como mural de propagandas. Nº 726/2013 VEREADOR ROBERTO
TIMÓTEO: Que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente proceda na
criação de um espaço público de divulgação de bailes e festas de nossa cidade, vetando
cartazes e faixas de festas de outros municípios sem a devida autorização. Nº 727/2013
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO: Que o Executivo Municipal através da Secretaria
competente proceda com urgência na colocação de piso e de cobertura com toldos ou
telhados nas academias ao ar livre de nosso município. Tal pedido se justifica, pois fica
prejudicada a vida útil dos aparelhos e tira a continuidade dos exercícios das pessoas que
utilizam tal serviço em dias de chuva. Nº 728/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO: Que o
Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda com urgência na criação de
um “estatuto de uso” do Parque do Trabalhador para que seja regulada, por exemplo, a
pista de caminhada, proibindo o uso de patins, bicicleta, skate, para dar maior liberdade às
pessoas que utilizam a pista para fazerem suas caminhadas diárias. Outro fator é a
realização de churrascos, ou se proíbe ou se libera com regras de limpeza, é comum
encontrar carrinhos de mercado, latas de cervejas e lixos jogados em todo o
Parque. Pedimos também que se peça a Brigada Militar para colocarem em suas trajetórias
de passagem o Parque do Trabalhador, principalmente aos domingos para que se iniba o
uso excessivo de álcool e drogas para não afastar as famílias que hoje estão frequentando o
Parque. Nº 729/2013 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Que a Secretaria Distrital de Rio da
Ilha proceda no alargamento e ensaibramento da Estrada dos Arrozeiros, na localidade de
Olhos D’água, pois a mesma necessita destes serviços para um melhor escoamento da
produção do arroz. Nº 730/2013 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Que a Secretaria Distrital
de Entrepelado proceda no conserto de um bueiro na conhecida “Estrada do Zé do
Melado”. Nº 731/2013 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo
Municipal, juntamente com o setor de iluminação pública proceda no conserto de lâmpadas
localizadas na Rua Osmar Schaeffer, proximidades dos números 1300 e 1291, no Bairro
Empresa. Nº 732/2013 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo
Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras proceda no serviço de patrolamento e
ensaibramento da Rua José Loureiro da Silva, próximo da ERS 115. Nº 733/2013 VEREADOR
RÉGIS DE SOUZA: Solicito o patrolamento e ensaibramento da Estrada Linha São João e
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salientamos que a comunidade local está ciente da dificuldade estrutural dos equipamentos
disponíveis, mas agora com a ajuda que recebemos do governo do estado poderemos
ampliar e intensificar as atividades pendentes. Nº 734/2013 VEREADOR ADALBERTO
SOARES: Que a Secretaria competente proceda no serviço de patrolamento e
ensaibramento das ruas do Bairro Tucanos, especialmente na 24 e 28 de Junho, devido as
más condições de trafegabilidade. Nº 735/2013 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH:
Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda no
conserto de buracos no calçamento das Ruas Joaquim Nabuco e Princesa Isabel no Bairro
Cruzeiro do Sul. MOÇÃO DE APOIO Nº 033/2013: VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA, MOISÉS
CÂNDIDO RANGEL E SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA, Vereadores das Bancadas
PROS, PSC e PTB, com apoio dos demais Vereadores da Câmara Municipal de Taquara/RS,
que abaixo subscrevem, vem através da presente, encaminhar Moção de Apoio a PEC 300, a
ser enviada ao Congresso Nacional e ao Governador do Estado do RGS. A PEC 300 trata
sobre a equiparação salarial de policiais e bombeiros militares ao salário dos profissionais
do Distrito Federal e ainda a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança
Pública. A PEC já foi aprovada pelo Senado e pela Câmara Federal, em primeiro turno. Caso
seja aprovada em segundo turno, não precisará aguardar a sanção presidencial. Com a
aprovação, a nova lei é encaminhada aos governos estaduais com a determinação federal
para o pagamento. Pelo fato de legislarmos na busca de melhorias para a nossa
comunidade entendemos que a qualificação do trabalho desses profissionais, responsáveis
pela nossa segurança, se efetivará com a conquista de uma remuneração mais justa, que
dará respaldo ao risco a que esses profissionais se submetem no cumprimento do dever.
Portanto apoiamos a PEC 300 como forma de dignificar àqueles que possibilitam ao cidadão
uma existência com maior segurança. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Solicitação
de uso da Tribuna Popular na Sessão de hoje da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, para divulgação da Exposição de Máquinas e Materiais do Setor Moveleiro a
realizar-se nos dias 08 a 10 de outubro do corrente ano, das 14 às 22h, na Sede dos
Motoristas, localizada na ERS 115 nesta cidade. Ofício do Conselho Tutelar de Taquara
solicitando reunião com os Vereadores desta Casa para tratar da Lei Nº 12.696/2012, que
altera alguns artigos do Estatuto da Criança e Adolescente. Convite da Escola Municipal
Theóphilo Sauer para Feira Literária que ocorrerá no dia 08/10. Convite da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Esportes para a Capacitação dos Professores 2013 a
realizar-se no dia 10/10, a partir das 20h, no Clube Comercial nesta cidade. Convite do TAC
– Taquara Automóvel Clube, para a 5ª Etapa da Copa FACCAT/Taquara de velocidade em
Pista de Terra, no próximo dia 13/10, a partir das 13h. E-mail da Assembleia Legislativa Comissão de Segurança e Serviços Públicos, convidando para Audiência Pública, no dia
17/10, a partir das 10h, cujo objetivo será tratar das obras de infraestrutura viária e demais
medidas necessárias à manutenção, trafegabilidade e segurança na Rodovia ERS 239. E-mail
do Comitesinos convidando para 4º Reunião Ordinária de 2013, no dia 10/10, às 14h, na
Unisinos. Comunicado do Ministério da Educação informando a liberação de recursos
financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação. Após a leitura da matéria o Vereador Valdecir de Almeida
solicitou a inversão de pauta, justificando compromissos assumidos. O Presidente colocou a
solicitação em deliberação do Plenário e a mesma foi acatada por todos os Vereadores.
Nesse sentido o Presidente deu início a Ordem do Dia, solicitando que a Diretora Legislativa
procedesse na leitura dos Projetos em pauta, acompanhados dos Pareceres das Comissões
desta Casa, para posterior discussão e votação em Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE
LEI Nº 174/2013 de autoria do VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH – Obriga
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novas construções a destinarem até 10% das vagas de estacionamento às bicicletas. A
Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original
e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores: Eduardo,
Guido Mario, Sandra, Sirlei e Telmo. PROJETO DE LEI Nº 175/2013 de autoria do
VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES - Disciplina a instalação e permanência de postes
para rede elétrica e telefônica, ou estruturas assemelhadas nas vias públicas municipais do
interior do Município, e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres apresentou
duas Emendas de Redação e o Vereador Régis de Souza apresentou nesta mesma Comissão,
três Emendas Modificativas. O Relator Vereador Arleu Machado votou pela aprovação do
Projeto em questão, observando-se as Emendas apresentadas pelo Vereador Régis e Pela
CGP. O Presidente colocou as cinco Emendas em votação e as mesmas foram APROVADAS
em bloco por unanimidade dos Vereadores. Da mesma forma o Projeto acompanhado das
Emendas também foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores:
Telmo, Régis, Adalberto Soares, Guido Mario, Roberto Timóteo e Nelson Martins. 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. A Comissão Geral de Pareceres e a
Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao
Projeto em questão na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos
Vereadores. 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. A Comissão Permanente de Terras, Patrimônio, Habitação e Meio Ambiente,
Comissão Geral de Pareceres e Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização
apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto em questão na sua forma original e o mesmo
foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores: Valdecir, Régis, Balbino,
Adalberto Lemos, Lauri, Guido Mario, Telmo e Nelson. 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. A Comissão Permanente de
Terras, Patrimônio, Habitação e Meio Ambiente, Comissão Geral de Pareceres e Comissão
de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto em
questão na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestaramse os Vereadores: Régis e Nelson. 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. A
Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização
apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto em questão na sua forma original e o mesmo
foi APROVADO por unanimidade. Nesse momento em Questão de Ordem o Vereador
Adalberto Lemos solicitou a retirada do Projeto nº 200/2013, que trata de repasse
financeiro a Associação Amigos do Livro, o qual foi dado publicidade anteriormente nesta
Sessão. O Presidente Nelson complementou dizendo que a retirada se deve porque a Casa
irá ajudar a Biblioteca Amigos do Livro e a Administração não consultou sobre o assunto e
mandou o Projeto, então ele deve voltar para alterar os valores. 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. A
Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização
apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto em questão na sua forma original e o mesmo
foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. PROJETO DE LEI Nº 197/2013 (Executivo
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Nº 173) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para o CONSEPRO –
CONSELHO COMUNITÁRIO PRO-SEGURANÇA PÚBLICA DE TAQUARA e, dá outras
providências. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e
Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto em questão na sua forma
original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. 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. A Comissão Geral de Pareceres e
a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao
Projeto em questão na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade.
Manifestaram-se os Vereadores: Arleu, Régis, Nelson, Balbino, Eduardo, Telmo e Valdecir.
Após a Ordem do Dia, o Presidente da Casa concedeu espaço na Tribuna Popular, pelo
tempo de 20min ao Secretário Municipal de Desenvolvimento, Renato Lamperti e ao
Empresário Eduardo da Empresa Lev & Monte, para divulgação da Exposição de Máquinas e
Materiais do Setor Moveleiro a realizar-se nos dias 08 a 10 de outubro do corrente ano, das
14 às 22h, na Sede dos Motoristas, localizada na ERS 115 nesta cidade. Depois disso o
Presidente deu início a Palavra em Expediente, concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos
a cada Vereador, seguindo a ordem descrita no Artigo 91 do Regimento Interno desta Casa.
PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH. Saúda a todas as
pessoas presentes. Excelentíssimos senhores Vereadores e Vereadoras foi uma atitude
acertada na entrada da Avenida Sebastião Amoretti, entrada da Rua Davi Canabarro, foi tão
acertado que o DAER, digo acertada daquela maneira que a Secretaria de Transito abstraiu
aquela entrada, o DAER de maneira errada mandou abrir, e logo em seguida deu vários
acidentes, e a Prefeitura de maneira acertada, foi lá e fechou novamente, mas eu penso que
deveria ser logo senhoras e senhores, colocando o cordão isolando, pois ali, deixando
aqueles cones com aqueles pinéus, eu penso que é meio perigoso deixar aquilo como esta,
então minha sugestão Secretario de Transito de Taquara, Paulo Muller, que ele coloque ali
logo o cordão, para que os carros não entrem mais ali naquela entrada na Rua Davi
Canabarro, na ERS020, e retire os cones antes que aconteça acidentes próximo ao
Restaurante Lamperti, estamos na noite de hoje, um projeto que foi votado e aprovado
pelos senhores, agradeço, o Projeto Vá de Bike, projeto que visa aumenta o numero de
estacionamento de bicicletas na Júlio de Castilhos, e também as novas construções, porque
é uma realidade, a frota ta aumentando cada vez mais, e as pessoas tem comprado cada vez
mais bicicletas, nos temos que incentivar o uso da bicicleta, na ultima quinta feira, nos
tivemos uma reunião regional aqui na Casa, onde estiveram presentes dois engenheiros do
DAER, e o Diretor de Finanças do DAER, Elir Domingues Girardi de Igrejinha, em contato
telefônico na hora da reunião, o Diretor Girardi, conseguiu pré agente uma reunião, para o
dia 16 de outubro as 10 horas da manhã, com o Diretor Geral do DAER, Carlos Eduardo
Campos Oliveira, para agente trata a questão das lombadas eletrônicas, eu sei que alguns
colegas são contrários ao DAER, eu não sou muito favorável a maneira de trabalho daquele
Órgão, mas temos que ir lá colocar as nossas dificuldades a ele, até porque eu não sei vocês,
mas eu nunca tive oportunidade de ta em contato direto com o Diretor do DAER, eu acho
que nos temos que ir lá para ele nos ouvir, e solicitar lá as lombadas eletrônicas, seria
interessante que todos os colegas pudessem levar todo o material existente, possuem
fotos, matérias de jornais, tudo o que já foi feito até hoje, isso tudo temos que colocar em
baixo do braço e ir lutar pela nossa comunidade, para não precisarmos realizar mais
protestos em nossas rodovias, então peço a todos a fazer parte, as 10 horas da manhã, no
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DAER, fiz uma indicação solicitando ao Executivo Municipal, na noite de hoje, para que
proceda o concerto de calçamentos das ruas, Princesa Isabel, e Joaquim Nabuco, no Bairro
Cruzeiro do Sul, são muitas as chuvas que atingem essas ruas, devido alagamentos, isso
acaba contribuindo para os buracos, e são muitos o buracos naquela localidade, e eles não
tem sido concertado, que o Executivo Municipal possa realizar junto com a Secretaria de
Obras, o concerto daquelas ruas no Bairro Cruzeiro do Sul, eu vi na noite de hoje um
indicação, 728 do colega Vereador Beto Timóteo, que diz respeito a proibição do uso de
bicicletas e patinetes, entre outros, na pista de caminhada do parque do trabalhador, pista
atlética, eu acho Vereador, que isso não cabe naquele local, e me explico, se um pai e uma
mãe leva um filho ou uma filha de 3 anos, de qualquer idade, para andarem de bicicleta e
patinetes, isso será proibido, isso ira gera um conflito naquela localidade, e eu acho que nos
não temos aqui para tentar, e eu acho que a ideia do senhor não foi essa, mas pode gera
um conflito no pessoal que estiver lá, entre a comunidade que frequenta o parque do
trabalhador, alguns meses atrás eu apresentei um projeto de lei, sendo o nome, Domingo
na Julho, regulamentado o fechamento da Julho de Castilhos, todos os domingos a tarde, da
Rio Branco a Tristão Monteiro, projeto foi rejeitado por alguns dos senhores, é que Taquara
não tem locais adequado para nossas crianças, não vamos espantar as nossas crianças, as
drogas estão batendo em todos os lados, nossos jovens não tem locais para praticas
esportivas e recriação, que coisa mais bonita que pais sentado em beira a pista atlética,
enxergando seus filhos, pedalando, e andando de patinetes, e os pais poderão
acompanharem isso, eu sei que a ideia do senhor é nobre, mas teríamos que pensar nisso,
para não gerar um conflito, para aqueles usuários do parque do trabalhador, a criançada
não tem espaço para praticar, para pedalar, e o que vamos fazer, agradeço ao Senhor Deus
por estar aqui representando a minha comunidade mais uma vez, uma ótima semana a
todos, e que fiquem todos na paz de Jesus. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO. Saúda
a todas as pessoas presentes. Vereador Eduardo, em cima do que o senhor falou, eu estive
no parque do trabalhador, estará sendo pintada toda essa pista atlética, onde terão um
espaço para bicicletas, e outro para caminhada, então se o patinete vai à parte da bicicleta,
tudo tranquilo, o problema é que as pessoas que estão caminhando, e o cara vem de
bicicleta por cima, então o Município terá que disciplina isso ai, vai corrigir, que de para
todo mundo usar, que o espírito é que todas as pessoas vão para o parque, e isso vai
atender o que o Senhor quer, evitar o conflito entre a bicicleta e o pedestre. Senhor
Presidente eu quero dizer que estive no sábado à tarde na localidade de Arroio Grande,
conversamos com os moradores de lá e eu presenciei que os bitrens continuam passando
por as nossas estradas do interior, levando pânico, medo, as pessoas que circulam lá com
seus automóveis, inúmeros acidentes já aconteceram lá, o bitrem vem tira a frente, e a
parte do segundo que é solto, ele acaba batendo no veiculo, e agente botou uma lei e os
moradores querem, eu já conversei com o Secretario Paulo Muller, diz que as placas estão
prontas e esperamos que o mais breve possível, que seja colocada naquelas rodovias,
porque nos aprovamos aqui a lei, vinda do Município, e o Município já tinha que ta se
preparando, antes mando a lei, não adianta manda a lei e depois fica esperando, o
Município tinha que andar na frente, também quero falar da sinaleira ali da ponte do Rio
dos Sinos, moradores me ligaram, eu mesmo passei por lá, a fila vem para aqui do IACS, o
próprio Vereador que passou, eu passei por lá, não tem condições, esperamos que tomem
uma providencia o mais rápido passível, para resolver o problema da ponte, concertar ou
ver o que ela tem, porque não tem mais cabimento, e nos finais de semana tem que ser
aumentado o tempo, porque não da, o cara saiu daqui e levou meia hora, para aqui a
Entrepelado, com ali trancado, e arriscando e perigoso, então é muito complicado, também
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Senhor Presidente quero já pedir a essa Casa, para que agente possa encaminhar junto com
os demais Vereadores, porque agora vem mais uma viatura concedida para o interior, que
agente possa fazer as reuniões, para que seja o que começou na Administração passada,
que seja feito um mapeamento do interior, com o numero do telefone dos agricultores,
para que quando um ligar, a Brigada Militar saiba quem ta ligando, para não ter o trote,
para ter um trabalho eficiente no interior, Padilha, Rios da Ilha, Moquém, Olhos D’água,
Açoita Cavalo, Entrepelado, Santa Cruz, Arroio Grande, nos Três Pinheiros, Fazenda Fialho,
Morro Negro, Figueirão, Morro da Pedra, Morro Pelado e Pega Fogo, vamos ver, quando ver
concentrar duas ou três regiões, daqui a pouco faz Açoita Cavalo, Morro Alto, Olhos D’água
juntos, um desses locais, Padilha e Rio da Ilha junto, Entrepelado e Santa Cruz, e como que
agente possa fazer, e outra coisa que é muito importante, essa viatura tem que ter um
numero de celular para que aquele do interior possa ligar direto para a viatura, ligar direto
para a viatura, vamos dar exemplo, o Telmo ta lá cadastrada com o numero 30, Telmo liga
para a Brigada, estamos com um veiculo suspeito, e diga eu sou o numero 30, a lista dele vai
ta lá o numero do Telmo, que vai ta ligando para a Brigada, eles sabem que vão ta ligando e
não ser trote, então que agente possa ter essa iniciativa aqui na Casa, que agente possa
fazer para atender bem nosso interior, porque isso é nosso objetivo da viatura que essa
Casa deu recurso, também nesse final de semana, no domingo, estive lá no Santa Cruz, no
campo do 7 de Setembro, onde deu se inicio do campeonato de futebol 7 do interior, é um
campeonato muito importante para nosso interior, entretenimento aos moradores do
interior, e também um momento para os que moram lá e praticam esportes, possam
conversar e bater papo, ta lá o pessoal dos esportes que nos visitam hoje, fazendo um
excelente trabalho, unindo o nosso interior na parte do esporte, ta muito bacana e esta de
parabéns, para finalizar, quero dizer que o retorno ali da Davi Canabarro, que falou o
Vereador Eduardo, é complicado, o DAER, teve aqui, falou na reunião, disse que o Município
não podia ter acesso para rodovia, porque dava acidentes, ai o Município vai e fecha um
acesso dele, que é para uma rua lateral do Município, e eles fala que não pode, eles que
pregam que tem que ta fechado, quando o Município fecha eles vem aqui e retiram, que
dizer, eles dizem uma coisa e fazem outra, então fica aqui meu abraço a todos e até semana
que vem. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA. Saúda a todas as pessoas
presentes. Senhor Presidente eu quero fazer um agradecimento, esteve presente na Casa a
Ex Vereadora Carmem, já se retirou por questão de compromissos, e ao Secretario Lamperti
que também já trouxe suas mensagens, seus trabalhos e acabou de se retirar, quero
agradecer a Secretaria de Obras, pelo trabalho feito no posto da Empresa, e uma situação
que surgiu dentro do pátio do posto de saúde, uma foca entupida, causando mal estar e mal
cheiro, saindo para fora, causando uma certa umidade, simplesmente um transtorno, algo
que era insuportável, a Diretora do Posto, a Dona Mara, ela me procurou, e nos estivemos
na quinta feira, e tivemos com o Secretario de Planejamento, Seu Inácio, e a Diretora da
Secretaria de Obras, a Sheila, e hoje eles concluíram os trabalhos, tinha sacos plásticos que
vinham pelos canos, e outros dejetos, mais foi feito a obra, e esta sendo fluido e acabou o
mal cheiro, agradeço aquela Secretaria pelo trabalho feito, e também fazer um
agradecimento para a funcionaria Magali, pela marcação de exames, que tem se
destacando de uma maneira surpreendente, pois num sábado passado estivemos em Porto
Alegre, levando 12 pessoas para que fossem fazer exames de tomografia, e assim ela tem
conseguido de maneira diária, em telefonemas, contatos, o fim de semana agente leva as
pessoas que vão a Capital para fazer esse procedimento, obrigado a Magali e a sua equipe,
enquanto aos Funcionário Públicos Senhor Presidente, o Senhor como funcionário
aposentado, Vereador, membro do Sindicato e do RPPS, comunicar ao senhor que chegara
ATA Nº 3.934, 07 de outubro de 2013

Página 8 de 20

convite, e eu estou solicitando para o Prefeito uma reunião com os membros do RPPS, para
que possamos discutir na possibilidade de voltarmos a contribuir o nosso percentual
naquilo que nos foi modificado a lei no Governo passado, não no que passou, mas no outro
ainda, do Ex Prefeito Kaiser, e nos não contribuímos mais hoje, não descontamos mais dos
40% de insalubridade, eu conversei com o Prefeito hoje, ele vem uma possibilidade de nos
voltarmos a contribuir, para que nos possamos levar para nossa aposentadoria, visto as
mudanças que houveram nos últimos anos, e os funcionários mais novos, eles perderam e
muitos, nos já no final de carreira, até porque será proporcional se assim for votado e for
entendido juridicamente que é possível, nos teremos uma margem menor, mas os novos
funcionários que entram hoje, quando se aposentarem , terma um salário bem reduzido,
não terma as vantagens que nos temos num passado bem próximo, quanto ao parque do
trabalhador Vereadores, Beto Timóteo, Eduardo, colocar junto a caminhada com crianças,
bicicletas e pedestres, não da certo, agente vê isso pela ciclovia, é um desastre total, a
criança pela sua inocência quer brincar, e acabara sendo atropelada, haverá vários
transtornos, isso terá ideias a serem discutidas, quem sabe outras formas, um horário para
as crianças, já que não a um outro local no momento, se procurem uma outra forma, e em
questão ao parque do trabalhador, é com tristeza que vejo que as pessoas estão
estacionando os seus caros em cima da grama, acabando com a nossa grama, e
transformando num verdadeiro lamaçal, eu falei, fiz requerimento já, fiz protocolo, e agora
eu já não mais pedi, eu exigi, que seja feito um muro de contenção para que as pessoas que
vem de lá e desrespeitosamente quebram a calçada, eu nunca vi passa por cima de calçada
para estacionar seu carro, num gramado, num parque, onde as pessoas vão para descansar,
ai vem dias que um Vereador aqui, os pais senta na grama e ver seus filhos brincarem, mas
como vão fazer isso, se em cada local tem alguém com um tipo de musica a todo o volume,
então não vão para lá descansar, agora eu não mais pedi, eu cobrei e exigi, e eles me
prometeram que essa semana que até o final será feito esse muro de contenção, porque
como disse um Vereador aqui, não estamos para brincar, estamos aqui para Legislar, para
trabalhar pelo povo de Taquara, pelo povo Taquarense, foi para isso que colocaram nos
aqui, e eles tem todo o direito de nos cobrar, e aquelas minorias de pessoas que estão lá,
terma que se adequar, e lei foi criada para ser respeitada, obrigado Senhor Presidente.
VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA. Saúda a todas as pessoas presentes. Tive no
sábado participando da feira de saúde, organizada pela Secretaria de Saúde, mas em
especial ao LIONS Clube, estão de parabéns, estiveram na Padilha, fizeram um atendimento
aquela comunidade ali, em nome da dona Silva Saraiva, que faz parte ali, estão de parabéns
pela aquela belíssima feira que foi feita ali, no qual o Vereador Telmo também estava
presente, e isso é muito importante levar as feiras de saúde para o interior de nosso
Município também, mas Vereador Guido, sobre a ERS020 a sinaleira, sai ontem para ir num
evento da minha Igreja em Santa Cristina do Pinhal, sai era 6horas e 40min do Bairro
Empresa, e começava as 7 horas o evento lá, quando eu consegui passar a sinaleira, já era
7horas e 10min, eu levei 30 minutos dali até lá, é um absurdo eu peguei o
congestionamento quase em frente ao IACS, muitas pessoas de outros Municípios faziam a
volta de medo de parar próximo ao mato a noite, então o DAER tem que toma uma
providencia urgente com aquilo ali, não tem condições de continuar da forma que esta,
vindo de lá a Policia Rodoviária esta direto de dia, mas eu acho importante se programar
para mudarem a sinaleira para a noite, pois é mais perigoso, porque é um absurdo a forma
como que aconteceu ontem a tarde ali, no final eu fiquei sabendo que a fila estava aqui na
sinaleira na entrada da ERS239, porque foi muito critica a situação, também hoje estive
junto ao Executivo, solicitando a rede de esgoto próximo ao Peixe Bom ali, ta vergonhoso
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ali, mas me falaram que contrataram a maquina, que ta demorando, porque vai ter que
cortar aquelas pedras ali, para poder fazer aquela rede de esgoto ali, nos próximos dias
estarão mexendo ali, é importante, também aqui já saiu, mas parabenizar o Vereador
Renato Lamperti que esta fazendo um excelente trabalho, e hoje a tarde estive visitando a
obra que estão reformando no Bairro Empresa, que vai uma firma, e estão de parabéns ali,
hoje também fiz uma moção de apelo, com apoio dos Vereadores, eu e a Vereadora Sirlei,
Moisés, com o apoio dos demais, pare aprovar logo a PEC300 aonde trata da relação salarial
dos Policiais e dos Bombeiros, como o salário do Distrito Federal, então acho que é muito
importante, e acho que nos temos que dar apoio aos nossos Policiais Militares e nossos
Bombeiros de nossa região, para que possa ser aprovada essa PEC, e eles possam ganhar
um salário mais justo, também fiz um pedido de um patrolamento na Rua José Loreiro da
Silva, em um pedaçinho ali, próximo a ERS115, e um ensaibramento, e também que seja
trocada as lâmpadas queimadas nas Ruas Osmar Schaefer, próximo ao numero 1300, 1291,
também dizer a vocês, como inverti meu tempo, troquei com o tempo do Vereador Lauri
Fillmann, e incide meu tempo ao Vereador Adalberto lemos, dizer também que quero
deixar meu voto registrado Senhor Presidente, se o senhor permitir, que eu sou contra a
indicação 728 do Vereador Beto Timóteo, eu acho que vai causar um grande problema ali
no parque, tem muitas crianças que andam ali na pista, e até hoje eu não vi da acidente de
bicicletas ali, eu acho importante permanecer da forma que esta, e também dizer aqui, que
até tinha argumentos o suficiente para votar contra esse projeto, mas como não vou estar
na próxima Sessão, vou deixar meu voto favorável, porque eu tive um desentendimento
com o Presidente do Fogão Gaucho, no evento Farroupilha, um grande evento mas que o
Fogão Gaucho é muito maior que o Presidente, então por isso eu voto favorável ao recurso
do CTG do Fogão Gaucho, porque ele faz um excelente trabalho ali, e sempre elogio o
trabalho que eles fazem, e por causa de uma pessoa o Fogão Gaucho não deve pagar, então
quero deixar registrado em Ata, que na próxima Sessão inclusive o meu voto é favorável, e
dizer a comunidade que a partir de sexta feira, eu faço parte da Bancada do PROS, Partido
Republicano da Ordem Social, no qual a recém foi criado, motivos a comunidade sabe, deve
ter lido na imprensa, e agente criou esse novo evento em Taquara para contribuir e pode vê
o crescimento de Taquara, não sai do Partido por magoas, mas venho com a ideia nova e
fazer a diferença para poder mudar o projeto de Taquara, e ver o crescimento de Taquara,
um grande abraço a todos que deus ilumine o coração de cada um, e vou pedir logo em
breve para mim sair, pois tenho um compromisso em Nova Hartz. VEREADOR MOISÉS
CÂNDIDO RANGEL. Saúda a todas as pessoas presentes. Quero dar boas vindas nesta Casa,
ao novo Partido criado em nosso Município, sendo trazido pelo Vereador Valdecir Vargas, o
PROS, Partido Republicano da Ordem Social, seja bem vindo, quero te dizer que a o partido
que os divide e os separa, mas a uma causa muito maior que nos une, que é a comunidade,
o trabalho pela nossa comunidade, então eu te desejo boas vindas, e boa sorte ao teu novo
partido, ao partido que você esta representando a partir desta data, também quero
parabenizar a comunidade Bíblica Shalom, pela realização do quinto congresso de jovens,
foi realizado no ultimo final de semana, e teve como Preceptor o Pastor Alex Guerra, da
cidade de Canoas, também aproveitar para convidar mais uma vez, todos os Vereaodres,
convida a comunidade para a Sessão Solene, em homenagem aos 21 anos da fundação da
comunidade Bíblica Shalom, Sessão Solene que acontece no dia 17, quinta feira, as 19horas
e 30min, também quero agradecer ao Secretario Municipal Segurança de Transito, Paulo
Muller, pela atenção dada aos moradores da Rua Germano Paiva, no Bairro Mundo Novo,
onde tivemos, tive junto com ela na sexta feira,a tivemos lá vendo uma reivindicação,
Germano Paiva, onde termina o calçamento, existe uma reta bastante grande, e os carros
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estão andando com bastante velocidade, motos, e já aconteceu bastante acidente nas
ultimas semanas, meses, então os moradores estão com medo, tivemos lá, junto com o
Secretario, para que buscássemos uma solução, o Secretario trouxe umas ideias, e nos
próximos dias, esperamos que esse problema seja resolvido naquela comunidade, também
agradecer ao Secretario Distrital ao Rio da Ilha, pela atenção dada e esse Vereador, no
sábado estivemos na localidade de Açoita Cavalo, olhando alguns problemas que eu venho
reivindicando, que eu venho cobrando existe um trecho muito baixo da estrada, um
pequeno aterro solucionaria o problema, o arrio que também esta invadindo a estrada, que
também eu falei varias vezes já aqui, e no sábado tive a oportunidade, junto ao Secretario,
para olharmos o problema, o Secretario, agente entende as dificuldades, já fui Secretario de
Agricultura, e agente sabe que não basta querer, as dificuldades com maquinas são difíceis,
e agente entende isso, mas o Secretario se colocou a disposição, e sei que o quanto antes
for possível, e a Secretaria estará resolvendo esses problemas lá, também eu conversava
com o Vereador Guido, eu conversava com ele com respeito ao Gel referencia mento do
interior, é interessante, o projeto foi iniciado ano passado, onde as propriedades rurais são
marcadas por GPS, e recebem um código, e quando a algum acontecimento, em que o
morador do meio rural tem que ligar para a Policia, ele diz o código, ele acha no GPS, e na
precisa explicar onde é, e o Policial não precisa bater cabeça, e bate estrada onde que é, ele
coloca no GPS, e ele já mostra onde é a propriedade que ele tem que ir, ele vai direto se
agiliza com o atendimento no interior, que é bastante difícil, trago isso também com ideia
Vereador, que agente possa discutir junto com a Policia, nas reuniões que agente tem para
definir, o que tu tinha por hoje era isso, muito obrigado. VEREADOR RÉGIS BENTO DE
SOUZA. Saúda a todas as pessoas presentes. Retorno a essa Tribuna para manifestar
algumas ações que tivemos desempenhando e participando junto ao Município, destaco
primeiramente a ação do Secretario de Desenvolvimento, Renato Lamperti, com relação a
feiras de maquinas profissionais que vai acontecer agora, de terça a quinta feira, das 14 às
22 horas, na Associação dos Motoristas, me chamou atenção e tive oportunidade de
participar dessa atividade, e de apresenta ao Município, sobre a reunião sobre os resíduos
dos empresário da marcenaria, objetivo, incentivar o destino correto dos resíduos, a sobras
naturais do MDF, agente tem algumas reunião aqui na Câmara e isso foi em pauta, que não
teria um suporte para os empresários desse setor, para dar destinação final desses resíduos,
isso vai contribuir e muito aqui para nossa comunidade, principalmente para o setor
moveleiro, também destaca, ainda a questão do desenvolvimento de nosso Município, ai
110 Micro Creditos, que foram deferidos e já encaminhados e os empresários estão ai com
mais de 600 mil reais, distribuídos entre 110 empresas, que tão incentivando e comentando
a economia local, destacando todo o trabalho e empenho do Secretario de
Desenvolvimento, Renato Lamperti, nos destacamos aqui uma ação, e deixamos o convite
para o dia da criança, no parque do trabalhador, dia 12, a Administração Municipal fazendo
um grande evento, certamente quer contar com todos os Munícipes, e suas famílias,
principalmente as crianças, para que nos podemos ter uma confraternização, e podemos
utilizar aqueles local de maneira bem mais objetivas, e trazendo lazer e esporte para nossas
crianças, destaco também uma atividade local, no Bairro Mundo Novo, na Rua Ivo
Raimundo, Vereador Balbino, da Padaria JK do Lisandro, eles estão ali promovendo uma
atividade, e certamente terão a nossa participação para comentar e auxiliar aquela
comunidade que o senhor sabe, que tem um conhecimento mais afinco, para nos procurar,
e nos tenhamos a participação ali, e certamente estaremos prestigiando, destaco também,
deixo aqui o convite, tivemos participando, todos os Vereadores, com relação a Conferencia
Regional de Políticas para a Segurança no Transito, acontecera agora a quinta feira dia
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10/10, a partir das 19 horas na FACCAT, convite a todos os Vereadores e a toda a
comunidade, também destaco aqui, que estaremos participando também, conforme o
convite que recebemos, na Comissão Estadual, através da iniciativa do Deputado Giovane
Felts, com relação a trafegabilidade de segurança na rodovia, na ERS239, no dia 17 de
outubro as 10 horas, no Plenário em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, destacando
ainda, algumas ações que encaminhamos, pedimos lá para a Secretaria Distrital de
Entrepelado, um Patrolamento e Ensaibramento, naquela estrada Vicinal, pois ali agente
sabe a dificuldade, pois recebemos um auxilio do Governo do Estado, e certamente
podemos desempenhar um bom trabalho para aquela comunidade, também na Rua
Guilherme Lahn, a Secretaria de Obras já tomo providencias, já encaminhou na sexta feira,
uma boca de lobo que precisava, na subida da Guilherme Lahn, perto do Posto Ipiranguinha,
tinha um grande acumulo de água, pode ver uma falta de canalização, já foi encaminhada e
agradecemos a Administração por isso, também solicitamos naquela mesma esquina, na rua
Antonio Galvão com Guilherme Lahn, a roçada do terreno que faz parte do patrimônio do
Município, onde que ali vem gerando um certo desconforto para quem usa aquela via,
encaminhamos um pedido de informação Secretaria de Saúde, com relação ao projeto da
UTI Neonatal que foi apresentado na cantina do lago, a uns meses, com relação ao recurso
da Consulta Popular, no valor de 699mil e 700, perguntando como esta esse projeto, e que
vinha para a Casa, e que isso seja agilizado na Secretaria de Saúde do Estado, destacamos
também, pedimos o apoio dos colegas Vereadores, com relação ao requerimento di
Governo do Estado, com relação ao empréstimo de uma draga, que a dragagem do Rio
Paranhana, que faz margens com o Bairro Santa Maria, ela estará em Igrejinha, Parobé
pediu, e agora nos estamos encaminhando, depois de todos os colegas Vereadores, que o
Governo do Estado disponibilize e empreste essa maquina, para que possamos fazer a
dragagem do ria das margens da Santa Maria, o Rio Paranhana, onde nos podemos
amenizar a questão das enchentes, também destaca com relação as Escolas Municipais, e as
de educação infantil, com relação as vagas da creches, o Prefeito tomou a iniciativa,
comprando terrenos, junto a Escola Getúlio Vargas, Loteamento Eldorado, e também a
Escola Alice Maciel, que suja bastante frutos do decorrer de nossa Legislatura em nosso
mandato, destacamos aqui que somos favoráveis ao Projeto do Fogão Gaucho, e
destacando que também lá, os Vereadores, referentes aos equívocos que teve durante esse
ano, que o ano que vem seja prospero e traga bastante harmonia entre nos, muito obrigado
e uma boa semana. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS. Saúda a
todas as pessoas presentes. Quero parabenizar o Trabalho que o Secretario Renato
Lamperti vem fazendo em nosso Município, quero parabenizar a iniciativa de trazer essa
feira também, eu acho que isso agrega o valor, e agregam novas possibilidades, eu fico
muito satisfeito quando escuto falar em feira, tenho cobrado muito do Secretario Renato
Lamperti, com relação a FEMOVEIS, que foi criação dele, e depois se terminou a feira de
moveis, e agente sabe dessa fatia do mercado importantíssima, e sabe também que
Taquara ta muito bem nesse ranking, em condições de fabricar moveis, e nos não podemos
perder este momento importante, moveleiro em nosso Município, com relação a indicação
numero 728, só para esclarecer, eu coloquei o seguinte, que a Executivo Municipal, através
da Secretaria Competente proceda com urgência a criação de um estatuto de uso do parque
do trabalhador, para que seja regulado, por exemplo a pista de caminhada, proibindo o uso
de bicicleta, patins, skate, para dar maior liberdade as pessoas que por ali fazem seus
exercícios, eu quero dizer que eu frequento o parque do trabalhador, conheço o problema,
e por isso eu coloquei isso, e digo mais, eu acho que nos devemos repensar algumas outras
coisas em nosso Município, por exemplo, é comum agente ver bicicleta descendo na contra
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mão, na Avenida, andando em cima de calçadas, com maior desrespeito, ou o parque do
trabalhador coloca, ou regula como o Vereador Guido Mario falou, coloca então para que
possa as bicicletas, eu não to falando de bicicletas com criançinhas e pai junto, eu to
falando com aqueles senhor de 80 anos que ta caminhando, usando o parque do
trabalhador como academia para exercícios diários dele, e daqui a pouco vem uma bicicleta
a 30, 40 por hora, com um rapaz de 16 ou 18 anos, então é nisso que eu to me referindo, e
é por essa razão que eu acho que deva ser regulado com urgência, para que evite acidentes,
porque já aconteceu acidentes lá, e se pense também nessa questão da nossa calçadas,
porque é muito comum, ver as pessoas saírem correndo de nossas calçadas, para não serem
atropelados por uma bicicleta, isso é muito comum, então nos tempo que pensar com
relação a isso, quero também chamar atenção para esse convite, de Audiência Publica das
Comissões do dia 17 de outubro, acho que é mais uma coisa importante Eduardo, para
somar, para agregar junto com o trabalho que agente vem fazendo, com relação a rodovia
239, é um momento importante, e eu quero aqui convidar toda a comunidade, para se fazer
presente nessa Audiência Publica, e de fundamental importância agente somar a
participação lá, para chamar atenção das autoridades, é um problema que essas rodovias
vem causando para as famílias, para agente, agente sabe da dificuldade que temos para
sermos escutados pelos Órgãos que deveriam resolver o problema, então eu acho que é
mais um oportunidade que nos temos, para estar lá, nesse dia 17 de outubro, as 10 horas
da manhã, na Assembleia Legislativa, para que agente daqui um pouco, locar um ônibus,
agente ir, os Vereadores irem junto, para que agente possa chamar atenção nessa
Audiência Publica, que eu acho de fundamental importância, para que agente uma as forças
neste momento tão importante, que eu acho que agente vai conseguir um resultado, mas
nos não podemos perder a oportunidade, acho que nos temos que ir lá, e mostrar para eles
que agente ta unido nisso ai, eu quero falar também com relação ao Gabinete Móvel, eu
vou estar no Bairro Tucanos, na Rua Germano Paiva, na final da Germano Paiva, já
ultrapassando Tucanos, no próximo sábado, os Vereadores que quiseram passar por lá,
vamos estar lá atendendo a comunidade, e buscando as reivindicações daquele pessoal lá,
que Deus nos conduza a um futuro com respeito e dignidade, e até lá se assim ele nos
permitir, obrigado a todos. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER. Saúda a todas as
pessoas presentes. Eu quero parabenizar a Embaixada Feminina de amor pelo Hospital Bom
Jesus de Taquara, pelo belo evento realizado na sexta feira, na Sociedade Carlos Gomes em
Tucanos, terceiro baile do batom, foi um sucesso, uma noite com muita alegria e diversão,
tudo feito com muito carinho, por uma causa muito nobre, que é nosso hospital, em
outubro, existem a comemoração de três datas que eram muito importantes, o dia 4 de
outubro, que se comemora o dia de São Francisco, e o dia dos animais, o dia 12 de outubro,
que se comemora o dia das crianças, e o dia 15 de outubro que se comemora o dia dos
professores, dia 4, dia de São Francisco, e dia dos animais, eu tenho certeza e plena
convicção que os animais são os anjos enviados por Deus, para nos ensinar o amor
incondicional, e eu como uma voluntaria dessa causa a quase 11 anos, eu posso afirmar isso
com certeza, por isso não desisto da luta por eles, para que tenham uma vida digna, e que
fiquem longe dos mal tratos impostos pelo seres ditos Humanos, para comemorarmos a
data, no dia 4, a entidade pela qual eu faço parte, recebeu uma mensagem, que uma cadela
com seus bebes perambulava pela ERS020, na beira da faixa, três bebes foram atropelados
e por ali ficaram mortos, e então o que nos restou, recolher essa mãezinha com esses três
outros filhotes, que alguma família algum dia a teve com animal de estimação, e quando
não quiseram mais, abandonaram na beira de uma faixa, hoje ela esta na clinica veterinária,
se recuperando com seus outros três filhotes, sábado fizemos uma feira de adoção, aqui na
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praça, em frente a Prefeitura, e recebemos dois pedidos de resgates, e dois animais que
foram atropelados na sexta feira e estavam dez de sexta feira agonizando por socorro
veterinário, felizmente alguns moradores da ERS115 se penalizaram, tiraram um deles da
rodovia, o animal todo fraturado, ensanguentado, os cuidaram até sábado, e foi para uma
clinica veterinária, um outro do Loteamento Tito, a mesma coisa, então é por isso que eu
continuo insistindo, e tem pessoas que falam que quando olham para mim, não sabem se
me cumprimentam ou se au au, as pessoas podem dizer au au , porque eu vou responder au
au também, eu insito em que a nossa cidade exista um projeto de castração, porque só
assim nos vamos diminuir o numero infindável de animais que perambulam por ai, e que
exista um programa de posse responsável, porque mesmo existindo um projeto de
castração, as pessoas tem que se conscientizar da sua responsabilidade quando adota um
animal, dia 12 comemoramos o dia da criança, e aqui pessoal eu não estou fazendo
paralelo, não estou colocando no mesmo nível animais e crianças, tenho respeito pelos
dois, e não gosto que confundam as coisas, então por isso eu deixo aqui dito,
comemoramos os dia das crianças, esses que são seres especiais, dependem de nos adultos
para se desenvolverem, e se tornarem pessoas abitas para viverem em sociedade, toda a
criança tem o direito a alimentação, amor e educação, e muito me entristece em nossa
cidade, continua a problemática da falta de vagas na educação infantil, isso já vem de longa
data, já passou por outras Administrações, e agora esta nessa Administração aqui, o
Ministério Publico, publicou a sentença em processo movido contra a Prefeitura, a posição
da Justiça, é que a Administração devera providenciar em 60 dias, vagas para todas as
demandas existentes na cidade, ou passar a custear o ensino das crianças na rede privada,
penso que algumas atitudes tem que ser tomadas nesse sentido, primeiro, será que essas
crianças que ocupam as vagas na rede de ensino infantil, na rede publica, elas realmente
precisam estar ali, ou elas podem ocupar um outro espaço, também penso que se não a
dinheiro para construir creches novas, existe a possibilidade para construir salas de apoio,
junto a rede de ensino já existente, porque nos não podemos deixar nossas crianças sem
escola, nos estamos aqui preparando aqueles seres que futuramente estarão administrando
as nossas cidades, Estados e nosso País, e precisamos dar muita atenção, amor e muito
carinho a essas crianças, para que esse dia 12, ela possa ser comemorado como o dia das
crianças, eu agradeço a atenção de todos, e espero que todos possamos ter uma excelente
semana, obrigada. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA. Saúda a todas
as pessoas presentes. É uma polemica a questão da educação infantil, agente sabe que
existe um histórico em todos os Municípios, não só na nossa cidade, alguns anos atrás,
eram permitidos que se fizesse uma exigência para entrar na educação infantil Municipal,
Publica e gratuita, um atestado de trabalho dos pais, se não tivessem, não poderiam, agora
seguindo a Constituição Brasileira na Integra, Direito Iguais para todos, a educação é direito
de todos, e dever do Estado, e isso faz com que todos tenham o mesmo direito, não
importa se trabalha ou não, quando ingressei nessa Plenária na primeira noite, eu acho que
aqui falei, eu mencionei a questão de buscar junto aos Órgãos, e Eli descobri da
inconstitucionalidade de se dar preferência aos pais trabalhadores, que precisam mais, aos
nossos olhos, injustos, mas aos olhos da constituição, legal, e como lei foi feita para ser
cumprida, não podemos atender então aqueles que mais necessitam, uma pena ao meu
olhar, queria também aqui registrar que fiquei feliz, ao ver dois projetos importantes em
nosso Município, o Projeto do Micro Credito, que a três anos foi criado, e nos primeiros dois
anos atendeu um financiamento, e agora já mais de 100, isso quer dizer que o Secretario
esta fazendo um bom trabalho na sua divulgação, também essa mostra, essa feira de
maquinas, chamando os moveleiros, para que agente tenha quem sabe a esperança, como
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a fala do Vereador Beto Timóteo, de trazer a FEMOVEIS, de volta para nosso Município, que
bom esse incentivo, que bom essa parceria com o Cimol, uma escola preparadíssima, para
dar instruções para informar ao nosso empreendedor na empresa de moveis, importante
esse evento, e gostaria de chamar atenção das pessoas que nos ouvem, que participem,
que levem a sua empresa para estar participando do evento, para que possam buscar lá
informações, para ver a inovação tecnológica, e também para receber palavras de pessoas
que entendem da questão seria, que é o destino dos resíduos, um problema serio para o
meio ambiente, que esta afetando e muito, a colocação em locais errados, dos resíduos que
saem dessas empresas, importante esse evento, participem, será nos dias 8, 9 e 10, então
assim, serão três dias de uma importância significativa aos empreendedores da indústria
moveleira, queria também dizer que hoje pela manhã, fiz uma visita, as crianças fizeram
uma mostra de trabalhos, na Emei Vovó Domênica, e fiquei muito satisfeita de ter ido visitalos, porque as crianças estão fazendo trabalhos, e junto com os pais construindo em casa,
na mostra eu percebi que muito dos trabalhos que estavam expostos, que as crianças
fizeram, tinha a participação direta da família, família trabalhando junto na educação, eu
acredito enquanto educadora, que só alcançaremos resultados perceptivos na educação, se
houver um trabalho feito na parceria, família e escola, eu não vejo outra forma, então eu
parabenizo a efetiva, professores, e alunos da Emei Vovó Domênica, porque o evento foi
muito lindo, e tu tive muito orgulho de ter participado, quero dizer também que me associei
a moção de apoio a PEC300, porque ela é na verdade uma Legislação que eles estão
tentando fazer, existir, que nivele o salário dos nossos Policiais Militares aos salários
daqueles Policiais do Distrito Federal, eu penso que só teremos um resultado bom, na
questão segurança, se passar por um salário mais justo, mais digno aos nosso profissionais,
então por isso me associei e penso que é por ai, agente precisa apoiar aquilo que vai dar
resultado em todo o nosso povo, eu agradeço ao tempo e desejo a todos uma boa semana.
VEREADOR TELMO VIEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Primeiramente eu quero
parabenizar ao LIONS, pela pessoa da dona Silva Saraiva, que juntamente com o Hospital
Bom Jesus, com o Diretor Levi, promoveram no sábado na Padilha, na Escola Julho Mauer, a
feria da saúde, buscando prevenir a diabetes, com exames de sangue, teste de visão, e com
manipulações de fisioterapias, evento esse que já acontece no Município, mas primeira vez
que se estende no interior, então parabéns a essa iniciativa, também quero agradecer ao
Secretario Distrital da Padilha, pelo excelente trabalho feito na recuperação da Estrada da
Grota, com ensaibramento e patrolamento, lugar esse que estava largado a própria sorte,
também quero fazer um requerimento verbal, para que seja um ensaibramento e
patrolamento na Rua Carlos Gomes, aqui atrás do Ginásio Santa Teresinha, porque ali se
encontra intransitável alguns trechos daquela rua, também quero fazer um requerimento
verbal, a Empresa 11, recolhedora de lixo, para que faça também o recolhimento de lixo na
Empresa Italflex, perto do Bairro Eldorado, segundo o empresário que estivemos visitando
lá, não esta sendo recolhido o lixo lá, estou fazendo essa semana, a partir de amanhã, estou
recolhendo algumas assinaturas, estou fazendo um abaixo assinado, fazendo mais um
movimento para que as empresas prestadoras de serviços, digo serviços de telefonia móvel,
que nos deixam a própria sorte em muitas localidades no interior, pedi uns esclarecimentos
a eles no decorrer da nova Legislatura, logo no inicio, fiz alguns requerimentos, pedindo a
veemência na condição de melhorar o sinal, e recebi alguns esclarecimentos nos quais
foram totalmente ao contrario do que agente queria, falaram que não a nem uma
viabilidade para 2013, que de repente estenderam para 2020, mas temos o PROCON
Estadual, estou mais uma vez fazendo o movimento, através do PROCON Estadual, porque
eu acredito que o PROCON que é o Órgão do consumidor, Dara uma providencia, se não
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der, nos vamos mais adiante, mas por esse caminho, e espero ter a contribuição daqueles
que não tem esse sinal, da contribuição daqueles que estão insatisfeito com o atendimento
dessas telefonias moveis, para assinem esse abaixo assinado, para que tenhamos força para
assinar, uma boa semana a todos e fiquem com Deus. VEREADOR ADALBERTO CARLOS
SOARES. Saúda a todas as pessoas presentes. Quero aqui dizer que a Administração
Municiál, através da Secretaria de Educação e de Esportes, estará promovendo no próximo
sábado, no parque do trabalhador, uma grande festa para as crianças, uma programação
intensa para toda a tarde, então estão todas as crianças e pais convidados, eu acho um
evento importante, nesse dia tão importante também, fiz algumas indicações também,
umas seriam patrolamento e ensaibramento da Estrada do Arrozeiros, na localidade de
Olhos D’água, uma estrada que transita uma grande produção de arroz ali, e aquela estrada
é muito estreita, tem que fazer um alargamento ali, e um patrolamento, faze um serviço
bem feito ali, porque aquela comunidade merece, também outra indicação aqui para a
Secretaria do Entrepelado, concertar um bueiro lá na estrada do Zé do melado, lá também,
tem transporte escolar, tem o ônibus que transita todo dia, e as ultimas chuvas arrancou o
bueiro lá, e que se tome essa providencia, e também o patrolamento e ensaibramento do
Loteamento Tucanos, principalmente nas Ruas 24 e 28 de Junho, as ruas também estão em
péssimas condições, hoje a noite foi votado na Casa, os projetos dos postes de luz colocado
pela RGE nos últimos anos, invadindo as margens de nossas estradas, então eu agradeço a
atenção de todo os colegas de ter votado favorável a esse projeto, ao Vereador Régis pela
sua emenda ali, muito importante, e eu acho que isso ai vem de encontro, com uma
dificuldade que eu tive, quando Secretario Distrital, de fazer um bom patrolamento nas
estradas, e os postes dentro das valetas, agora cabe o Prefeito Municipal, sancionar o
projeto, e bota em pratica e fazer as cobranças devidas a RGE, quero aqui também
parabenizar ao Lamperti, pelo excelente trabalho que vem fazendo junto a Secretaria de
desenvolvimento, varias vezes já acompanhei ele visitando algumas industrias, e sempre
vem dizendo que Taquara tem um grande potencial na área moveleira, em varias pequenas
industrias de moveis, mas que elas dependem de um espaço mais amplo, para se ampliar, e
essa feira que vai ter nos dias 8, 9 e 10, muito importante, essa empresa de Porto Alegre, já
tive o prazer de lá visitar, já tive comprando dessa empresa, uma empresa muito bem
equipada, a todos os ouvintes interessados, vá e participe, será uma grande disposição,
acho que o Eduardo representando essa empresa, falou muito bem, até parece que na fala
dele, que deu para entender que fosse um morador de Taquara pelo conhecimento que ele
tem, e do potencial do crescimento dessa área, acho muito importante isso ai, e vejo com
bons olhos, essa feira e um futuro bem grandioso para Taquara nesta área de moveis, e
também quero parabenizar toda a equipe da comunidade Santa Teresinha, e também a
Sociedade da União da Paz, do Rio da Ilha, pelas excelentes festas que realizaram esse final
de semana, nas respectivas da comunidade, então para hoje era isso ai, muito obrigado e
tenham todos uma boa semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS. Saúda a
todas as pessoas presentes. Fiquei muito contente com aquele empreendimento que foi
feito lá no Bairro Empresa, mas precisamente naquele prédio que era da Prefeitura, que
abrigava a Secretaria de Obras, porque ali agente tinha um problema serio, e era de anos,
fiz parte de um Governo que esteve lá e não resolveu, e o Lamperti através do Executivo
Municipal, o Secretario Lamperti, conseguiu resolver um problema serio que nos tínhamos
ali, então agente fica muito grato, e agente vê que o Secretario Lamperti tem feito um bom
trabalho, tem se puxado, para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível com
relação a busca de empregos e empresas para Taquara, Vereador Eduardo, com relação a
reunião do DAER do dia 16, com certeza eu irei, porque isso é uma luta que nos não
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podemos abandonar, mais muito espanta, agente não vê um Deputado apoiando essa luta,
que não é uma luta de Taquara, e sim uma luta da região, agente não vê nem um deputado
se manifestando favorável, com relação a esse problema serio que nos temos, e que
ficaremos ilhados aqui em Taquara sim, e se nos não tomarmos uma providencia, porque
aqui passam carro para a praia, de toda região passa por aqui, é um corredor para a praia,
isso nos deixa muito triste, espero que o DAER se responsabiliza o Governo do Estado, para
que aja sim um solução paliativa, porque agente pode esquecer com relação a duplicação
da ERS239, porque isso, como disse o engenheiro do DAER, ta no projeto, mas no projeto é
uma coisa, na saída do papel é uma grande dificuldade que o Governo do Estado esta
tendo, quase todos os Vereadores se manifestaram das vagas na educação infantil, e agente
vê, e eu encaminhei três pedido de informações ao Governo Municipal, não obtive
resposta, e agente olha no jornal, semana passada a Promotoria de Justiça ta mandando
que o Prefeito contemple 100% das vagas, que agente sabe que é complicado, o Governo
Federal passa todos os encardes ao Governo Municipal, e só passa a responsabilidade, mas
o dinheiro que é bom não vem, e isso acarreta um serio problema aos Município, mas
enfim, é uma lei e tem que ser cumprir, pena que tem que ser dessa forma, eu acredito que
com essa criação dessas duas novas creches que estão ai, com efetivação, com
comprimento da obra, isso vai quase 100% das vagas serem atingidas, então já ali vai quase
solucionar o problema, como disse o nosso Presidente sabiamente, a questão da folha, vai
ser uma dificuldade, agente sabe disso, tem que haver uma solução paliativa, porque
realmente é complicado, to fazendo aqui Senhor Presidente, duas solicitações ao Executivo
de informações, uma é com relação as obras do PAC do Bairro Empresa, hoje já se passaram
10 meses de Governo, e agente não tem uma informação de como é que vai se dar a
questão de calçamentos de rua, que nos temos lá varias ruas no Bairro Empresa, e também
com relação as unidade habitacionais, que a comunidade tanto espera e tanto precisa no
Bairro Empresa, porque muita gente mora em condições sub humanas na empresa, e tem, e
já estão contempladas com relação a essas moradias, então pediria a sensibilidade de nosso
Prefeito Municipal, para logo inicie essa obras, que vão beneficiar varias pessoas, e também
porque agente é muito cobrado na rua pela comunidade, a cada dia que agente passa o
pessoal cobra e agente tem que da uma satisfação, essa é a prerrogativa do Vereador, é
fiscalizar e na melhor maneira possível, encaminhar ao Executivo para que isso ocorra o
mais rápido possível, que retome as obras, e que fala aquele calçamento, principalmente de
algumas ruas, que historicamente o pessoal nos cobra, e agente sabe que o Governo
anterior não fez, era do nosso Governo e não fez, que foi uma lastima, acredito eu que
poderia sim, ter dado andamento nessas obras, e ter feito pelo menos ter feito a metade
dessas obras, mas infelizmente não ocorreu, peço a sensibilidade do Governo atual, com o
Prefeito Tito, para que consiga executar esse projeto das obras do PAC, também to fazendo
uma outro solicitação verbal, com relação a construção do DIC do Bairro Empresa, que já
por varias vezes o pessoal me perguntou, sei que o Prefeito, acredito ainda estar dentro
daquele tempo de dois meses, acredito eu que não terminou, mas a comunidade esta nos
cobrando como que ficou, eu já havia conversado com o Prefeito, ele disse que estaria
ainda pensando de uma maneira, uma solução, aja vista que, parece que a loteadora se
sensibilizou, e quer resolver o problema, que foi um problema muito serio aquele
loteamento ali, com 180 unidades, e que hoje, cada vez que da um problema maior de
chuva, a comunidade fica preocupada, porque realmente é muito difícil você sonhar com
uma moradia, e quando você consegui adquirir, tem esse problema serio de perde todos os
moveis da casa, então é muito complicado, agente pede ai que o Prefeito, até levei, tive
comprometido com o Promotoria de levar alguns nomes do Ministério e a Super
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intendência da Caixa, para que o Prefeito pudesse se interar da questão do financiamento
dessa obra que não é pouco, mas as informações que agente tinha do Ministério, é que eles
bancariam, por hoje era isso, uma boa semana a todos, e até a próxima. VEREADOR ARLEU
MACHADO DE OLIVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Assunto palpitante que eu
entendo das ultimas semanas, que nos vamos abordar aqui novamente, é o assunto de
segurança de transito, porque nos estamos na iminência, que minha boca não traga coisas
ruins, estamos na iminência de acontecer algumas catástrofes de transito ai, se não for
tomada medidas drásticas, e parece que nos estamos aqui falando para o vento, nos tem
tido aqui reuniões na Câmara, o Vereador Eduardo muito diligentemente tem feito reuniões
aqui no Plenário, onde o pessoal do DAER tem participado dessa ultima, e vários
Vereadores de outros Município também se fazendo presente, e me parece que nos não
estamos fazendo eco para aquilo que necessitamos para o transito, a ponde do Rio dos
Sinos, esse final de semana, pessoas que lá passaram, tem pessoas que quase entraram em
pânico, porque, minha gente prestem bem atenção do descaso e a omissão do Poder
Publico e Estadual, prestem bem atenção, aquela ponte foi dada como perigosa para o
transito, a travessia foi considerada perigosa pelo DAER, foi inclusive interditada por um
período, a ponte do Rio dos Sinos, porque a ponte em cima tem uma rachadura, e segundo
diziam que ela estava tremendo na base, varias pessoas deixaram de virem para aqui na
época, por causa da ponte, de repente a tal de ponte foi liberada parcialmente, ai
colocaram a Brigada Militar, a Policia Rodoviária Estadual, controlando, e mais uma
sinaleira, que não conseguiram colocar aqui no Bairro Ideal, que faz dois anos reivindicando
e não conseguiram, e colocaram uma de 24 horas na ponte, fácil de colocar quando
querem, foi colocada a sinaleira na ponte, e as pessoas começaram a passar, motorista
começaram a passar por ali, onde os caminhões seriam proibido pelo peso, e os demais
liberados, pois bem, em função da sinaleira ali, esse final de semana, uma pessoa me visitou
em minha casa, e chego apavorado em casa, porque aquela ponte, pelo o que ele sabia, era
uma ponte perigosa, inclusive eu, entendo eu que deveria estar interditada, para fazer uma
nova ponte, que botasse o Exercito a fazer uma nova ponte, mas ela deveria ta interditada,
mas porque, depois que acontecer o fato, não adianta chorar o leite derramado, e aquela
ponte, o que aconteceu no final de semana, as pessoas passaram por ali, pasmem, era uma
ponte para passar caro a caro para a suas seguranças, estava empilhado de carro parados
em cima da ponte, dezenas de carros parado em cima, porque parou o transito, e ai não
passava nem para trás ou para frente, ai os carros estavam parados em cima da ponte, que
poderia a qualquer momento, digamos, porque não se sabe o que tem a ponte ali, poderia
ruir a ponte e acontecer alguma coisa muito seria, e isso seria noticia no mundo inteiro, que
uma ponte no Vale do Paranhana ruiu, por omissão do Poder Publico, onde é que ta o
DAER, o Governo Estadual omisso, que não ouve a palavra aqui, nos somos pequenos em
Taquara, mas podemos ser muito grande em nossa voz e no que nos queremos, por isso eu
conclamo a população toda, conclamo toda a população, aqueles formadores de opiniões,
conclamo o pode riu desse Município, e por favor, vamos colocar nossa boca no trombone,
vamos fazer qualquer coisa, para que lá, podemos evitar que aconteça um problema muito
serio, não é de graça que a Policia Rodoviária esta lá parada, não é de graça que botaram
uma sinaleira, e constataram que tem problema, e constataram que isso tem problema,
mas onde é que ta a parte técnica que tem que avaliar, e até esse momento não foi feito,
onde a Promotora Publica de Taquara fez um inquérito para apurar, e mesmo assim não a
até o presente momento uma solução, se houver qualquer problema naquela ponte, ou
mesmo aqui em nossas estradas, com mortes e qualquer acidente mais grave, com certeza
nos da Câmara de Vereadores e o Poder Publico Municipal de Taquara, tem que
ATA Nº 3.934, 07 de outubro de 2013

Página 18 de 20

responsabilizar semanalmente ao Governado do Estado, e todo aquele pessoal que
comanda essa segurança publica daqui, porque não estão nos ouvindo, para finalizar, nos
estamos indo inclusive na semana que vem a Porto Alegre, dois dias, para tratar desse
assunto, um vai ser uma reunião que nos temos lá com a Audiência Publica no Plenário da
Assembleia Legislativa do Estado, onde a Câmara dos Vereadores vão estar lá, com
camisetas especiais, com faixas, e nos vamos estar lá tentando nos fazer ouvir, e no dia
anterior, estaremos também falando com o Diretor do DAER, a respeito desse assunto, é
hora de nos pegamos de tudo que é maneira, porque é o velho ditado, não adianta chora
pelo leite derramado, ou nos fizemos preventivamente a segurança das nossas pessoas, ou
estamos fardados a ter uma grande catástrofe aqui, e depois não adianta chorar, muito
obrigado a todos, e tenham uma boa semana, obrigado. VEREADOR NELSON JOSÉ
MARTINS. Saúda a todas as pessoas presentes. Vereador Arleu, eu até já vou lhe dizer,
quando tive no DAER a tempo atrás, por diversas vezes, fundamos o DAER por alguns anos,
tentando resolver o problema, porque nos conhecemos o DAER em nossa região, fazendo
remendos nesses asfaltos, e muito bem feito, hoje eles atiram qualquer material, passam o
rolo, até não é culpa do servidor, porque eu lembro quando eu tava na Secretaria, o DAER
emprestou uma patrola e um caminhão, e no começo a patrola faltava um pneu, tivemos
que arrumar um pneu, e eles não tinha combustível, então não adianta, eu acho que como
o DAER não tem dinheiro, tem engenheiros, tira uns dois ou três, eu disse um dia para eles,
vocês tem que tirar uns dois ou três engenheiros, que daí vai sobra um dinheiro para fazer
algumas coisas que vocês tem que fazer, que não adianta só ter chefe, só receber, passa
Governo e volta Governo e continua a mesma coisa, alguém tem que assumir esse Estado, e
dizer o que o DAER vai ter que fazer, se não, não adianta de nada, vocês sabem que aquela
estrada do Entrepelado é deles, e aquela vez nos cederam, nos fizemos juntos, pedimos um
auxilio a eles, o cara chega de manhã para pegar a maquina, e eles no dizem que a maquina
falta um pneu, como que eles foram fazer o acordo, isso é uma vergonha, não tinha
combustível, é um caos, mas infelizmente estamos nessa, precisamos ir em cima deles,
porque alguma coisa tem que ser feita, também quero que encaminhe amanhã ao Prefeito,
um requerimento verbal para ele, que se não puder fazer um patrolamento no Loteamento
Tito, Eldorado, então que as valetas e os buracos, com meio caminhão de saibro é feito, vai
haver um almoço lá, um grande problema, o Vereador Guido sabe, só quando tem alguma
coisa feita no interior, é feita as estradas, isso tem que acabar essa historia de quando fazer
alguma coisa no interior, as estradas tem que ser feita, ta ruim, vã lá e ajeitem um pouco,
mas fazer exatamente quando vai ter algum evento, é complicado, e isso tem acontecido
seguidamente com relação a isso, Vereador Balbino falava com relação ao adicional de
salubridade Vereador, tem o adicional noturno, tem uma lei que diz que com 5 anos
consecutivos, ou 10 intercalados, passa valendo o salário, nos vamos pegar todas aquelas
pessoas que se aposentaram e não estão recebendo, para que eles paguem, porque a lei
anterior diz que tinha o direito, o problema todo aconteceu, na época já do Governo Kaiser,
que lá tinha um funcionário chamado Zanata, que teve um poder de mando na Prefeitura, e
acabo tirando o desconto que tinha em cima da salubridade, FG, e todos deixaram de
arrecadar, mas aqueles que preencheram o tempo, vão receber, não ouve a arrecadação de
lá para Ca, mas quem fecho o tempo dentro daquela lei, vai receber, já falei com o Prefeito
Tito diversas vezes sobre isso, Prefeito nos temos que fazer isso, pessoal do fundo
concorda, ta tudo acertado, é só ir la, aceita que seja feito, até porque isso vem aumenta a
arrecadação e vai dar o direito do servidor lá na frente, receber por aquilo que ele fez
dentro do Município, infelizmente os Governos que passaram não se interessaram por isso,
nos esperamos, e temos lutando, e passamos 6 meses correndo atrás do Prefeito Tito, para
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tenta resolver alguns problemas com relação aos servidores, e necessário uma
reclassificação, o poder aquisitivo de nosso servidor, foram por água baixo, esse é o reajuste
que o Governo da, nesse mês, é apenas a inflação fajuta que o Governo diz, que inflação
não é 6 ou 7%, inflação é 15%, mas para o salário, só vem 6 ou 7, então já é hora para ir
pensando para janeiro fazer uma reclassificação no servidores do Município, neste
momento o Vereador Guido Mario, pediu um aparte e pronunciou o seguinte: Só queria
fazer um agradecimento em nome de todos os Vereadores, que hoje é dia 7, e a um ano a
comunidade nos conduziu para aqui, na eleição do dia 7 de outubro do ano passado, então
nossos agradecimentos a todos que participaram das urnas, e lá depositaram seus votos, e
possibilitar nossa estada aqui durante esse 4 anos, e que agente tenha que agradecer a
comunidade por nos conduzir até aqui, seria isso, neste momento o Vereador Nelson José
Martins, tomou posse de sua palavra: E provar aqui Vereador, que nos merecemos a
confiança deles, isso essa Casa ta fazendo, vocês sabem, eu já conversei com todos os
Vereadores, que provavelmente em outubro nos estaremos passando um caminhão zero
quilômetros para os Bombeiros, era isso, obrigado. Após a Palavra em Expediente 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 033/2013.
Requerimentos: Nº 232 a 234/2013. Pedido de Informação: Nº 117/2013. Indicações: Nº
720 a 735/2013. Ata: Nº 3.933. Requerimentos Verbais: VEREADOR TELMO VIEIRA: 1º Solicita patrolamento e ensaibramento da Rua Carlos Gomes, atrás do Ginásio do Colégio
Santa Teresinha, pois a mesma encontra-se intransitável. 2º - Solicita que a Empresa Onze
passe a realizar também o recolhimento de lixo na Empresa Italflex, próxima do Bairro
Eldorado, pois segundo informações tal serviço não vem ocorrendo. VEREADOR ADALBERTO
DOS SANTOS LEMOS: 3º - Que o Executivo Municipal informe a este Vereador como andam
as tratativas do Projeto do Dique, no Bairro Empresa, pois a comunidade daquela localidade
espera por soluções urgentes onde a cada chuva fica a preocupação com novas enchentes.
4º - Que o Executivo Municipal informe a este Vereador como está o andamento das obras
do PAC – Programa de Aceleração de Crescimento, no que compreende a construção de
unidades habitacionais do Bairro Empresa. Tal pedido se justifica, pois somos cobrados pela
comunidade e não temos a resposta. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: 5º - Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras providencie com urgência o serviço de
patrolamento das ruas do Loteamento Tito Eldorado, caso tão logo não seja possível, então
que disponibilize cargas de saibro para amenizar o problema dos buracos naquele local.
Diante da urgência de apreciação e votação do Projeto de Lei nº 188/2013, que trata de
repasse financeiro ao C.T.G O Fogão Gaúcho, o Presidente Convocou uma Sessão
Extraordinária Autoconvocada, para logo após o término desta Sessão. Nada mais havendo
a tratar, às 20h48min, o Presidente encerrou a presente Sessão Ordinária, agendando outra
para o dia 14 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, 07 de
outubro de 2013.......................................................................Silvana Lopes e Diego Miranda.
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