ATA Nº 3.936
Aos 14 dias do mês de outubro do ano de 2013, às 18h no Plenário da Câmara de Vereadores
de Taquara/RS, realizou-se a 37ª 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 convidou os Vereadores para fazerem a entrega de um cheque no valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Executivo Municipal, o qual foi recebido pelo Secretário de
Gestão, Orçamento e Finanças, João Carlos de Moura. O valor é em decorrência de medidas
que resultaram economia financeira e o Poder Legislativo está efetuando, nesta noite,
devolução antecipada de receitas relativas ao duodécimo. Depois disso o Presidente
convidou o Senhor Emilson Licht Krebs – Presidente da APAE de Taquara, para fazer uso da
Tribuna Popular pelo tempo de 15 minutos, de acordo com o pedido protocolado nesta Casa
em 04 de outubro de corrente ano, sob o número 1611/2013. Após o Vereador Régis Bento
de Souza solicitou a inversão de pauta, devido a compromissos assumidos. Nesse sentido o
Presidente colocou a solicitação em deliberação do Plenário e a mesma foi acatada por todos
os Vereadores. Dando segmento aos trabalhos da noite o Presidente solicitou que a Diretora
Legislativa, Senhora 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 Nº 803/2013, encaminha Lei Municipal nº 5.313, sancionada em 24 de setembro de
2013. OFÍCIO Nº 807/2013, encaminha Leis Municipais nº 5.320 a 5.322, sancionadas em 03
de outubro de 2013. OFÍCIO Nº 829/2013, apresenta Mensagem Retificativa a Ementa, e ao
Artigo 1º, do Projeto de Lei nº 201/2013 (Executivo nº 176), que passa a ter a seguinte
redação: Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros, no valor de até R$
10.000,00 para o Clube Comercial de Taquara, CNPJ nº 97.763.155/0001-11, e, dá outras
providências. Também foi lida a Lei Municipal nº 5.240, de 14 de junho de 2013.
PUBLICIDADE DE PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº 206, DE 07 DE OUTUBRO DE 2013 DE
AUTORIA DO VEREADOR LAURI FILLMANN - Institui a Semana Municipal de Redução de
Desastres, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 207/2013, DE 26 DE AGOSTO DE
2013 DE AUTORIA DOS VEREADORES GUIDO MARIO PRASS FILHO, EDUARDO CARLOS
KOHLRAUSCH E TELMO VIEIRA - Estabelece, às agências bancárias, obrigações relativas ao
tempo de atendimento, à destinação de banheiros aos seus clientes e usuários e à instalação
de dispositivos de segurança nas agências e postos de atendimento, visando acessibilidade ao
público. REQUERIMENTOS: Nº 235/2013 VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO: Venho através
deste solicitar ao Presidente desta Casa, Vereador Nelson José Martins, a retirada de pauta e
tramitação do Projeto de Lei de minha autoria, sob o Nº 185, de 09 de setembro de 2013
que: “Dispõe sobre a criação do programa de Bandas Marciais nas Escolas da Rede Pública
Municipal do Município de Taquara/RS, e dá outras providências”. Tal pedido se justifica,
considerando que a matéria será encaminhada ao Prefeito Municipal como Indicação para
implementação da política indicada. Nº 236/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS
SANTOS: Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste solicitar que o setor
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competente da Empresa RGE providencie extensão de rede elétrica na Rua Urbano Schain,
Bairro Tucanos sentido ERS 239. Tal pedido se justifica, pois hoje existe um poste de final de
rede que redistribui a sete famílias que sofrem com constantes quedas de luz, além das
dificuldades nas horas de pico, que trazem prejuízos ao funcionamento de chuveiros, freezers
e refrigeradores que queimam por causa das quedas de energia. Diante destes expostos
pedimos urgência no atendimento destas famílias. Certo de contar com vosso apoio, desde já
agradecemos. Nº 237/2013 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Vem através deste enviar
Votos de Congratulações à Igreja Ministério de Restauração de Taquara que neste final de
semana completou 09 anos em nosso Município. Parabenizo ainda a Confraternização da
União Feminina, pelo grande crescimento nesta cidade e desejo que Deus continue
iluminando estas Irmãs e o Pastor Presidente João Neri dos Santos, por este belíssimo
trabalho realizado junto à comunidade taquarense. Nº 238/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA,
em nome da Casa: Por meio deste encaminho Votos de Congratulações ao Secretário
Municipal de Educação, Antonio Edmar Teixeira de Holanda, e a todos os Professores das
Escolas Municipais da cidade de Taquara, pela passagem do Dia do Professor, que ocorrerá
amanhã dia 15 de outubro. A eles o nosso respeito e consideração pelo valoroso trabalho
realizado na educação e formação das nossas crianças. PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Nº
118/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal
informe esta Casa Legislativa onde estão em atividades os ônibus recebidos há poucos dias
atrás no Município de Taquara. INDICAÇÕES: Nº 736/2013 VEREADOR ADALBERTO SOARES:
Que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento estude a
possibilidade de adquirir uma área de terra oferecendo este espaço aos fabricantes de
móveis e outros artefatos de madeira, pois percebemos que este é um ramo com grande
potencial de desenvolvimento em nossa cidade. Nº 737/2013 VEREADOR ADALBERTO
SOARES: Que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente estude a
viabilidade de desenvolver um projeto de criação de ciclovias asfaltadas em ruas de nossa
cidade, com aproximadamente um metro e meio de largura nas laterais, pois facilitaria muito
a trafegabilidade dos ciclistas, bem como organizaria melhor o trânsito local. Nº 738/2013
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS e demais Vereadores da Bancada do PP: Por meio desta
Indicação informamos ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Tito Lívio Jaeger Filho que as
Prefeituras têm até 08 de novembro de 2013 para inscrever propostas de Pelc e Vida
Saudável. O chamamento público para os programas Esporte e Lazer da Cidade (Pelc) e Vida
Saudável foi publicado na edição do Diário Oficial da União de sexta-feira (04.10) e, a partir
do dia 07.10, as prefeituras interessadas em implantar os programas poderão incluir e enviar
propostas ao Portal de Convênios (Siconv). A Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer
e Inclusão Social (Snelis) vai selecionar projetos no âmbito nacional para implantação e
desenvolvimento de núcleos de esporte e lazer. O processo, aberto somente para órgãos e
entidades da administração pública municipal, é uma das iniciativas para democratizar a
prática esportiva e o lazer para crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com
deficiência, dentro do contexto de legado dos grandes eventos esportivos que o Brasil vai
sediar nos próximos anos. Segue em anexo o informativo. Nº 739/2013 VEREADOR GUIDO
MARIO PRASS e demais Vereadores da Bancada do PP: Por meio desta Indicação informamos
ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Tito Lívio Jaeger Filho que o Ministério das Cidades
abriu processo para seleção e contratação do Programa Papel Passado. O Ministério das
Cidades divulgou no Diário Oficial da União do dia 04/10, a Portaria 451/2013 que inicia o
processo de seleção e contratação para o Programa Papel Passado que apoia a
implementação de atividades de regularização fundiária de assentamentos urbanos
ocupados por população de baixa renda. Com recursos do Orçamento Geral da União (OGU),
o programa busca a resolução de problemas de regularização fundiária, como falta de
registro imobiliário em conjuntos habitacionais, ocupações espontâneas, loteamentos
irregulares, sedes, vilas e distritos de municípios que ainda não tenham a situação jurídica
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regular. O objetivo do Papel Passado é apoiar estados, municípios, Distrito Federal (DF),
entidades civis sem fins lucrativos e defensorias públicas dos estados e do DF, na
implementação de atividades para promover sua integração à cidade e de garantir a
segurança jurídica da posse do imóvel. Cada proponente pode apresentar uma proposta, que
deverá estar cadastrada no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
(SICONV) e poderá contemplar mais de um assentamento irregular, caso o proponente não
seja entidade civil sem fim lucrativo. Além da proposta cadastrada no SICONV, deverá ser
preenchida uma carta-consulta para cada assentamento a ser regularizado. As propostas,
inclusive as cartas-consulta, deverão atender aos critérios técnicos especificados na Portaria
nº 451/2013. Propostas cadastradas no sistema que não estejam acompanhadas das cartasconsulta não serão aceitas. Nº 740/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS:
Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente inclua a Rua 17 de
Junho para receber pavimentação asfáltica, com o máximo de urgência. Nº 741/2013
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da
Secretaria competente proceda com urgência no conserto de uma valeta localizada na Rua
Auto João Muratore, nº 1990, no Bairro Santa Rosa. Nº 742/2013 VEREADOR ROBERTO
TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria
competente proceda no conserto de lâmpadas na Rua Manoel Bedeco, nº 1990, com o
máximo de urgência. Nº 743/2013 VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO: Através desta Indicação
encaminho Projeto Sugestão (em anexo), que: “Dispõe sobre a criação do programa de
Bandas Marciais nas Escolas da Rede Pública Municipal do Município de Taquara/RS, e dá
outras providências”. Considerando a relevância da matéria proposta, bem como tratando-se
de programa a ser implementado nas Escolas Municipais, assim indicando-se também sua
apresentação aos Conselhos Escolares e ao Conselho Municipal de Educação. Nº 744/2013
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da
Secretaria competente proceda na canalização de esgoto que corre a céu aberto, em frente
ao nº 2601, na Rua Urbano Schain no Bairro Tucanos. Nº 745/2013 VEREADOR ROBERTO
TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da secretaria
competente proceda no atendimento de solicitação de moradores da Rua Urbano Schain,
Bairro Tucanos que sofrem com a falta de transporte coletivo. Diante do exposto daquela
comunidade, solicito o empenho da Secretaria Municipal de Trânsito para o atendimento
imediato deste pedido por entender que o transporte público é uma necessidade e um
direito dos cidadãos. Nº 746/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO R. DOS SANTOS: Solicito
que o Executivo Municipal através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente proceda na
criação de um Programa de Incentivo de Preservação às Nascentes para proteção dos
Mananciais, com implantação de fossas sépticas para garantir a qualidade da água e
reflorestamentos com espécies nativas comerciais. As mudanças vão trazer melhorias para o
produtor rural, pois possibilitam o aumento da produtividade e da disponibilidade de água
nas propriedades. Além disso, beneficiam também o meio ambiente e toda a população da
região com o aumento da produção de água de qualidade, inclusive deve renumerar
financeiramente os agricultores como incentivo. Nº 747/2013 VEREADOR ADALBERTO
SOARES: Que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras providencie o
conserto de buracos existentes no calçamento na Rua Júlio de Castilhos, ao lado da FIAT no
trecho da ERS 239 até a Rua 7 de Setembro, no Bairro Cruzeiro do Sul, pois neste trecho há
intenso movimento de veículos. Nº 748/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda na reposição do
calçamento na Rua Rio Branco, próximo ao nº 2621, pois há muito tempo o mesmo foi
retirado para a realização de canalização e até a presente data não foi recolocado originando
assim uma extensa valeta que causa transtornos a todos que passam pelo local. Nº 749/2013
VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a
Secretaria de Obras proceda no serviço de patrolamento e ensaibramento da Rua Getúlio
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Vargas, Loteamento Ideal, ao lado da ERS 239, pois a mesma encontra-se em más condições
de trafegabilidade. Nº 750/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Indico ao Executivo Municipal a
necessidade de se fazer vigorar a Lei que disciplina a colocação dos materiais de construção
sobre as calçadas das ruas da cidade, pois tal situação vem ocorrendo quase que diariamente
prejudicando o trânsito de pedestres e obstruindo os bueiros. Nº 751/2013 VEREADOR LUIZ
CARLOS BALBINO: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria
competente estude a viabilidade de construção de um muro de contenção ao redor do Lago e
da Ilha no Parque do Trabalhador para diminuir a erosão provocada pela água, peixes e
outros, causando o assoreamento de todo o Lago diminuindo o volume d’água. Nº 752/2013
VEREADOR LAURI FILLMANN: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a
Secretaria de Obras providencie os serviços de patrolamento, ensaibramento e roçada na
estrada que liga o Bairro Santa Rosa à ERS 020, Km 04, pois a mesma encontra-se
intrafegável. Nº 753/2013 VEREADOR LAURI FILLMANN: Reitero a Indicação Nº 221, de 04 de
março de 2013 (em anexo), no que segue: “Solicito que o Executivo Municipal estude a
viabilidade de um auxílio financeiro para as Sociedades de Canto e Coral de nosso município.
Tal medida é vital para a manutenção dessas atividades que fazem parte de uma cultura
histórica em nossa região. Cabe salientar que há uma despesa mensal com o Mestre, peça
fundamental neste trabalho”. Nº 754/2013 VEREADOR LAURI FILLMANN: Reitero a Indicação
Nº 222, de 04 de março de 2013 (em anexo), no que segue: “Solicito que o Executivo
Municipal estude a viabilidade de um auxílio financeiro para as Sociedades que mantém a
tradição dos Kerb, festa cultural histórica de nossa região, herança de nossos antepassados
de origem alemã, que deixaram a marca da colonização em nosso município”. Nº 755/2013
VEREADOR LAURI FILLMANN: Que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria
competente, proceda na dragagem (limpeza) do canal do Rio Padilha, próximo à propriedade
do Senhor Valdeci Lino de Souza. Tal ação se faz necessária, pois com as últimas cheias o
canal do Rio ficou comprometido e consequentemente a água vai avançar na área residencial
citada, pondo em risco os mesmos. Nº 756/2013 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Que o
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras providencie o conserto de um
buraco existente na Rua Travessa Retorno, em frente ao nº 2071, no Bairro Jardim do Prado.
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: E-mail da Comissão de Serviços Públicos –
Assembleia Legislativa, comunicando o cancelamento da Audiência Pública que seria
realizada no dia 17/10 e assim que possível estarão informando a nova data do evento. Ofício
da CORSAN em atenção ao Requerimento nº 216/2013, do Vereador Roberto Timóteo,
contido no Ofício D.L nº 582/2013. Ofício da Empresa OI em atenção a Moção de Apelo nº
017/2013, do Vereador Valdecir de Almeida, com apoio de todos os Vereadores, que trata da
instalação de linhas telefônicas na ERS 239, Km 56, localidade de Padre Tomé. Convite da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para Mostra de Trabalhos Escolares
dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil que será realizado no próximo
dia 16/10, das 14h às 16h30min, e a Mostra de Trabalhos Anos Finais, Ensino Médio e EJA, no
dia 17/10, das 8h às 11h, no Ginásio da Escola Municipal Theóphilo Sauer. Diversos
Telegramas do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº
9.452/1997. Após a leitura da matéria, devido à inversão de pauta 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 199/2013 DE AUTORIA DO
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO - Denomina de JOSÉ LAURO RAUBER uma Rua do
Município de Taquara/RS. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao
Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores.
PROJETO DE LEI Nº 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
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servidores públicos do Município, e, dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres
apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por
unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores: Valdecir de Almeida e Luiz Carlos Balbino.
PROJETO DE LEI Nº 203/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES
DOS SANTOS - Institui homenagem especial denominada CIDADÃO DESTAQUE AOS FESTEJOS
FARROUPILHA, e inclui Sessão Solene de Homenagem aos Festejos Farroupilhas no
Calendário de Eventos do Município de Taquara/RS. A Comissão Geral de Pareceres
apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por
unanimidade. Manifestou-se o Vereador Valdecir de Almeida. 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. 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: Guido Mario e Nelson
Martins. PROJETO DE LEI Nº 205/2013 (Executivo Nº 178) 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. 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. DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2013 DE
AUTORIA DO VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO - Concede o Título de Cidadão
Taquarense ao Senhor PAULO RUBEN RAUBER. A Comissão Geral de Pareceres apresentou
Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por
unanimidade dos Vereadores. Depois da votação o Presidente autorizou a saída do Plenário
ao Vereador Régis de Souza, conforme o mesmo havia solicitado no início desta Sessão e
após 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 GUIDO MARIO PRASS FILHO: Quero inicialmente
saudar o senhor Presidente, saudar os de mais Vereadores e vereadoras, a plateia aqui
presente e os ouvintes de Casa. Quero dizer senhor presidente que encaminhamos o
requerimento ao Prefeito Municipal da Bancada do Partido Progressista, solicitando que a
Prefeitura se escreva no programa do governo do ministério das cidades, que o processo de
seleção para a contratação do programa Papel Passado, o programa busca resolução de
problemas da regularização fundiária com falta de registros imobiliários em conjuntos
habitacionais, ocupações espontâneas, loteamentos irregulares, vilas e distritos dos
municípios, que ainda tem situação jurídica irregular. A proposta do município para entrar no
programa será até dia 25 outubro de 2013, e nós sabemos que eu fiz ligações para Padilha,
Fialho, Santa Cruz, Pega Fogo, Morro da Pedra, Morro Negro, Vila Tereza, vários bairros do
nosso município aonde a Prefeitura cobra o IPTU, mas as pessoas só tem posse o documento
de compra e venda, só isso. E então para eles arrumar um financiamento, ou entrar no
programa Minha Casa Minha Vida ou um financiamento em banco não tem como, mais cabe
ao governo facilita para a construção e ate compra de materiais, as pessoas ficam
impossibilitadas, pois não tem a escritura da sua propriedade, e acho que a administração
deve fazer um esforço para ingressar nesse programa que será de muita importância para
todo o nosso município, trazendo uma segurança para as pessoas que tem as suas
propriedades, mas que não tem a documentação que é mais importante que e a escritura,
também outro projeto que solicitamos que o Prefeito se inscreva com proposta e a PELC da
vida saudável, programa de esporte e lazer da cidade, secretaria nacional de esporte
educação,lazer inclusão social vai selecionar projetos em todo pais, será feito para a pratica
esportiva e do lazer para crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com
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deficiência, essas pessoas estarão dentro do contexto do legado do grande evento esportivo
do ano que vem que no Brasil irá acontecer que será a copa do mundo, vai atender núcleos
urbanos e também povos de comunidades tradicionais, populações ribeirinhas e o núcleo.
Temos estar preparado para atender no mínimo quatrocentos beneficiados. As cidades com
até 50 mil habitantes poderão pleitear até três núcleos, cidade como Taquara, que no seu
caso tem mais do que 50 mil habitantes, que se encaixa de 50 mil há 190 mil é de quatro a
seis núcleos. Veja há importância que nos podemos ter de construir nos bairros áreas de lazer
com dinheiro do Governo Federal, Vereadora Sirlei veja que aquilo que nos pregávamos nos
bairros como no interior, então o município tem condição nesse programa de quatro a seis
núcleos para atender no mínimo 400 pessoas, então nos temos vários bairros que tem muito
mais de 400 pessoas, nos temos algumas localidades no interior que atinge também esse
numero e cabe, por exemplo, Padilha cabe tranquilamente esses números de pessoas, vila
Santa Tereza o Morro da Pedra o Fialho e ate os nossos Bairros, tudo com dinheiro do
governo federal, município tem que se prepara não pode fazer uma administração passada
que tinha em recurso Brasília mais a Prefeitura não tinha contra partida ai não adianta
escrever lá e não prepara o município para dar contra partida de um dinheiro que vem, que
tem que da dez por sento, que dize, que de um milhão a Prefeitura tem que da cem mil mais
daí não tem e perde um milhão então eu acho que administração tem que se preocupar
porque tem muito recurso a nível federal mais nos temos que estar preparado para ter
contra partida e capital para esses recursos que são de estrema importância para o
desenvolvimento para o nosso município. Presidente quero também pra encerar dizer que
voltou a funcionar o Banco do Brasil a Caixa federal e o Banrisul tem uma reunião especifica
para tratar sobre esse assunto e também dizer que estamos encaminhando eu e o Vereador
Eduardo Carlos Kohlrausch e o Vereador Telmo Vieira uma lei que vai regrar todos os
atendimentos dos bancos como horário porta de segurança tudo, um projeto completo onde
o sindicato nos ajudou com as propostas e com reuniões tendo nessa Casa pra da uma
segurança e um atendimento de qualidade a comunidade taquarense que tanto merece, um
grande abraso e ate semana que vem. VEREADOR LAURI FILLMANN: Boa noite Presidente,
boa noite Vereadores, boa noite a plateia e a comunidade taquarense que de alguma forma
ou outra nos acompanha. Inicialmente eu quero agradecer a todos que se envolveram no
evento festivo, um baile de aniversario dos cento e sete anos da Sociedade 14 de Outubro no
sábado à noite. Também na mesma esteira de encaminhamentos parabenizar a Comunidade
Evangélica do Passo da Ilha pela tradicional festa realizada ontem. Quero aqui parabenizar
vocês pela sua bela confraternização. Encaminhamos ao Executivo nossa solicitação de que a
Secretaria de Obras analise e olhe com carinho a estrada que liga o bairro Santa Rosa saindo
no km 4, ou seja, liga Santa Rosa ERS 020 há toda estrada. Sabendo de sua importância e de
sua conexão a bairros e a ERS 020, vemos que está em um estado, completamente
deplorável, então uma roçada e um patrolamento urge. Encaminhamos também no sentido
de que se dê uma olhada e de que se viabilize com uma limpeza. Há um determinado ponto
no canal do leito do Rio Padilha que é próximo a Fábrica e próximo a residência do Valdecir,
depois das próximas enchentes, começou a comprometer as margens, e então é preciso fazer
uma reforma que já foi feita a algum tempo atrás, enfim, tudo isso está no requerimento
para à Secretaria de Obras e Executivo. Na noite de hoje, estou encaminhando pedido ao
Executivo, no sentido de que dê uma olhada com muito carinho, já havíamos feito esse
encaminhamento no mês de março, mais exatamente no dia 04 março de 2013, para que se
viabilize, buscando uma forma de auxiliar as sociedades remanescentes que ainda são
poucas, hoje no município são apenas cinco, Rodeio Bonito que saiu agora, e então restam
apenas quatro. As Sociedades que mantêm a cultura dos Corais o seu auxilio é fundamental,
pois lá como todos sabem, existe uma despesa fixa mensal. Na mesma forma, nesse mesmo
mês de março, havíamos encaminhado o pedido para que se estude a possibilidade de um
auxilio financeiro a sociedades que também participam da Associação do Rei do Kerb, os
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municípios vizinhos que sempre tem uma participação afetiva e entendemos que a cultura
também e fundamento básico no meio do povo. É sim, dever do publico buscar viabilizar
recursos para manutenção dos trabalhos, temos nesses dez messes tantos auxílios aprovados
todos com certeza muito importante, e nessas duas questões seja nos corais ou do Rei do
Kerb, não e diferente, então por essa razão estamos solicitando ao Executivo até porque não
tivemos resposta desde março até agora estamos reinterando estes encaminhamentos. É o
que tínhamos nessa noite senhor Presidente, agradeço a oportunidade e que todos possam
ter uma semana de harmonia. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Saúdo a
todos aqui presentes. Estou solicitando através da Casa ao Executivo Municipal e Secretaria
competente que viabilize a construção do muro ao redor do lago do parque do trabalhador,
pois o desmoronamento caucionado pela erosão da água vem fazendo com que o lago fique
com pouca água, para manter nosso lago que e tão lindo. A respeito do projeto de lei,
apresentado a está Casa que dispõe sobre criações de bandas marciais nas escolas municipais
esta sendo encaminhada ao Prefeito como projeto de sugestão. Foi retirado o projeto dessa
Casa e será feito através de uma sugestão, tendo em vista que esse projeto devera passar
para os conselhos escolares e conselho municipal, e também ao Prefeito para que o aprove.
Quando se fala na PAE, se fala de um grupo de pessoas que dedicam sua vida para dar
conforto as pessoas que recebem algum tipo de tratamento, dedicando a maior parte do seu
tempo portanto a essas pessoas. E por isso merecem total respeito. E com certeza todos os
Vereadores dessa Casa matérias que tange e se refere a algum tipo de beneficio com certeza
estará sendo aprovada, estão de parabéns o pessoal da APAE. Eu pessoalmente estive
algumas vezes lá a serviço como motorista da prefeitura, não conheço na totalidade os seu
trabalho no homo da situação da Casa, mais superficialmente a gente vê e sente que o
trabalho é importante, basta olhar e ver que a gente sente que merecem todo o nosso
respeito. Eu gostaria de destacar o trabalho que esta sendo feito no bairro Empresa, junto
com a Coordenadora dona Mari, mais uma técnica de enfermagem e o Doutor Tiago. Que são
as visitas feitas em casa de pessoas que tem doenças especiais, pessoas que lá tiveram um
AVC ou algum acidente traumático e que portanto e de difícil locomoção para que essas
pessoas vão ao posto de saúde causando assim um transtorno muito grande e de muitas
vezes dor e sofrimento. Esse trabalho está sendo feito em algumas casas, inclusive tem o
cadastro de cada pessoa eles vão lá facilitar o atendimento e dando um pouco mais de
conforto, e estão de parabéns a equipe do posto da Empresa na pessoa da dona Mari e todos
os médicos principalmente o Doutor Tiago e os técnicos que o acompanham. Batizaram de
Projeto Luz, um Projeto da administração de melhorias de iluminação no nosso interior,
como exemplo foram instaladas 72 iluminarias de 250 watt de vapor de sódio dando assim
uma iluminação bastante qualidade, e lâmpadas essas que tem bastante durabilidade.
Parecem caras realmente mais pela sua durabilidade elas se tornam baratas, esse trabalho foi
feito na vila Tereza, Vereador Telmo de vê telo acompanhado. Então temos que destacar
algumas coisas que estão sendo feitas, pois merecem. Foram feitos patrolamento e
ensaibramento e alargamento na Estrada do Figueirão, reivindicação antiga do Vereador
Guido Mario, que deve ter bastante conhecimento disso e que só agora foram atingidos, pelo
que soube de lá ficou um bom trabalho. Um patrolamento e um ensaibramento também na
estrada do feixe, e uma canalização que é revindicação antiga da dona Eva no Bairro Tucanos
próximo ao Matador Smaniotto, onde foram colocados cem canos de quarenta e mais
quarenta de trinta, tirando aquele esgoto que estava a céu aberto facilitando assim o
escoamento. Também será construído em revindicação daqueles moradores e da á pessoa de
dona Eva uma abrigo, ou seja, uma parada coberta. Obrigada senhor Presidente. VEREADOR
MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Saúdo a todos aqui presente. Quero iniciar parabenizando a
diretoria da Sociedade 14 de Outubro de Padilha, que é presidida pelo nosso colega Vereador
Lauri Fillmann, pela sua excelente janta servida no baile de casais realizada no ultimo sábado.
Portanto a comunidade de Padilha esta de parabéns Vereador. Parabenizar o conselho de
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pastores da cidade de Rolante pela realização da segunda Marcha pra Jesus foi que realizada
no ultimo sábado, mais uma vez lembrar toda a comunidade que o conselho de pastores de
taquara estará realizando também a Marcha pra Jesus, e será no segundo fim de semana de
dezembro em taquara. Também estive num evento muito importante no sábado onde foi
comemorado o dia do aposentado rural, e a inauguração da Sede Social do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, que está assumindo o salão redondo dos tucanos, que agora do
sindicato. Aproveito também para parabenizar a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais que tem feito um excelente trabalho, trazendo um grande crescimento para o
sindicato nesse momento difícil que tem enfrentado a agricultura. Por isso parabenizo toda a
Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taquara, também quero solicitar um
pedido, levantar uma bandeira para que o Prefeito Municipal, o Secretário da Agricultura,
enfim, as maquinas da patrulha agrícola estão na chuva. Isso nunca aconteceu, são três
tratores são os implementos do trabalho agrícola e estão na chuva, no sereno, no sol, isso vai
estraga. Isso não pode acontece e eu quero faze um apelo aqui ao Prefeito ao Secretario a
qualquer que possa solucionar esse problema, que a gente não deixe todos esses
equipamentos na rua, na chuva a gente sabe da dificuldade que é conseguir esses
equipamentos pra agricultura, enfim, esses equipamentos estão todos na chuva estão todos
no tempo isso ta estragando lá, isso não pode acontece eu não sei se paga um aluguel onde
esses equipamentos fiquem guardados dentro de casa é mais barato do que ter que comprar
eles todos outra vez. Então isso é economia burra, nos não economizamos em aluguel para
não preservar o patrimônio, vamos gastar muito mais para adquirir depois de novo. Também
participei de dois eventos na semana passada realizados pelo Governo do Estado que tiveram
representantes do Governo do Estado, um sobre trânsito, e outro sobre agricultura e me
chamou a atenção que em todos os dois eventos Vereador Eduardo, que em um o senhor
esteve presente comigo. O estado traz dados eles têm estatísticas, eles sabem até o que fazer
mais a solução eles não trazem, sabem o que fazer mais a solução não trazem, sobre trânsito
eles têm tudo, eles sabem ate quantos já morreram e quantos acidentes foram mais a
solução nada. E ai a gente ergue a mão e a solução? A solução eles não tem, mais daí não
adianta vim para dizer o que todos já sabem isso não adianta, tem que vim aqui trazer a
solução. Mais dai eu tenho que entender que há vinda deles aqui foi eleitoreiro, eles vieram
aqui pra fazer campanha porque ano que vem tem campanha e isso e lamentável. Também
quero convida toda a comunidade e todos os colegas Vereadores de uma vez, para que
quinta-feira a Sessão Solene sege em homenagem aos 21 anos da fundação da Igreja Shalom,
que tem realizado um excelente trabalho social no nosso Município, e eu gostaria de contar
com todos os colegas Vereadores, e toda a comunidade estão convidados para quinta-feira
próximo dia dezessete ás dezenove e trinta, no Plenário da Câmara Municipal. Terminou
agradecendo a oportunidade que ganhara. VEREADOR ROBERTO TIMÓTIO RODRIGUES DOS
SANTOS: Saúdo a todos aqui presentes. Quero iniciar com a minha saudação especial ao
pessoal da APAE, por que a gente sabe o quanto vocês lutam o quanto batalhão pra manter a
APAE funcionando e dando esse atendimento a nossa comunidade que tanto precisa.
Parabéns ao trabalho de vocês, e quero salientar para vocês aqui que essa Casa nós
encaminhamos uma moção de apelo ao Congresso Federal que teve a infelicidade de criar
uma lei para acabar com as APAES no país. Nós fizemos uma moção de apelo ao Reinado
Federal, que todos os Vereadores dessa Casa botarão junto na moção e junto a essa moção
hoje serviu de base ao Senado Federal inclusive esta arquivada junto com o processo lá onde
acabou possibilitando que de a continuidade de auxilio as a PAES. Por que na verdade o que o
Governo estava fazendo, ás vezes a gente se decepciona com o que fazem os nossos
Deputados infelizmente é obrigada a repudiar uma atitude como essa, na verdade o nome
disso é uma inclusão in responsável que o Governo dizia fazer. E ele estava excluindo e
acabando com as APAES, infelizmente era isso que estava acontecendo, até parabenizo o
trabalho de vocês. Na semana passada nos estivemos lá conversando com o superintendente
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da Famurs seu Mario, juntamente com o Vereador Guido Mario com relação as
regularizações in regulares do município, e já dizia la no passado que na verdade não existe
progresso sem antes buscar as regularizações. Os municípios só vão desenvolver a hora que
eles entender que precisa fazer essas regularizações pra dar as qualidades de vida melhor
para as pessoas que moram nessas áreas in regulares, a partir daí, vamos ter
desenvolvimento e isso nada mais é Vereador Guido Mario do que obrigação do Governo
Federal. Que na realidade isso é uma divida social que tem com o nosso povo, o Governo
deve isso, nos devemos isso para a nossa comunidade, a regularização é obrigação. Mais o
meu tempo e Curto, e então posso perder a oportunidade de chamar a atenção do Governo
Municipal da nossa cidade que tome providenciais com relação a esse raio desse protocolo,
agora querem cobrar cinco reais para das pessoas. Se eu tive que reclamar da luz da frente da
minha casa vou te que lá paga cinco reais pra faze um protocolo, não tem cabimento espero
que o prefeito isso com o máximo de emergência, e tire essa cobrança de que as pessoas
possam ir la fazer o seu protocolo. Na verdade o Governo em minha opinião devia criar é
ouvidoria para ouvir a comunidade. Eu tenho um valo na frente da minha casa, eu tenho um
buraco na frente da minha casa, mais pra mim i pode i lá fala desse valo ou pedi pra
prefeitura tomar providencia com relação a isso, que e obrigação do Governo, eu vou te que
ir la e pagar o protocolo da cinco reais para daí então pode ter o pedido se atendido. E tem
mais, casas que estão prestes a cair, com buraco de esgotos, que e responsabilidade do
Governo Municipal. E vai cai a casa e o Governo não foi lá ainda, então aqui eu quero chamar
atenção da Secretaria de Obras ao Secretário, que sabem de que localidade que eu estou
falando e providencie antes que aconteça uma tragédia, antes que caia uma casa por falta de
canos. Terminou agradecendo pela oportunidade que ganhará. VEREADORA SANDRA
BEATRIZ SCHAEFFER: Saúdo a todos aqui presentes. Eu quero dizer que eu sou solidaria há
APAE, conheço o trabalho belíssimo que é realizado na nossa cidade, convivo com pessoas
que trabalham lá e sei de todas as dificuldades. E me coloco á disposição, para que esse
trabalho continue e permaneça na nossa cidade. Quero continuar hoje a minha fala da
semana passada, na qual eu falei sobre três datas importantes que são comemoradas no mês
de outubro, foi o dia quatro, que é dia dos animais, causa pela qual eu trabalho a quase onze
anos, dia doze de outubro que o caso é o dia das crianças, e é sobre isso que eu quero falar
agora. De acordo com a sociedade internacional de intervenção do abuso na infância, são
dezoito mil crianças agredidas por dia no Brasil, dezoito mil crianças pelo menos setecentos e
cinquenta são agredidas por hora, e doze são agredidas por minuto, temos que refletir sobre
isso. A família, o governo, a sociedade, devem participar juntos para cortar este circulo
vicioso da violência contra a criança, é considerada violência infantil toda a agressão que tem
como vitima crianças e adolescentes, e que é geralmente cometida pelo responsável que
deveria cuida-las. Aquela pessoa a qual a criança deposita a confiança é justamente aquela
que vai agredi-la, a violência inclui basicamente quatro tipos de situações, a física, a psíquica,
o emocional, o abandono e o abuso sexual. Então eu deixo aqui um apelo, para quem
suspeita que uma criança esteja sofrendo agressão. Deve encaminhar e denunciar para o
conselho tutelar ou para o Ministério Público da sua cidade, para podermos verdadeiramente
comemorar o dia das crianças sem nos precisar deixar que elas sejam crianças. Amanha dia
quinze de outubro, outra data especial na qual se comemora o dia dos professores, são os
profissionais com habilidades que nos ajudam a lidar com crianças e jovens que estão em
faze escolar. E nós sabemos que hoje e muito difícil lidar com a juventude, e com a
adolescência e os professores estão todos os dias durante várias horas em contato direto
com esse publico. São eles que proporcionam a circulação do conhecimento dentro da sala
de aula e fora também, é uma das profissões mais antigas e de fundamental importância para
o desenvolvimento de uma sociedade, por que cada um de nos passou por uma sala de aula e
teve um professor que nos ajudou a estarmos aqui hoje. É urgente que haja a valorização do
professor, é preciso que ele sinta orgulho daquilo que ele faz, pois na verdade ele e um
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verdadeiro herói, a figura mais importante durante muitos anos na vida de uma pessoa é o
professor, e se essa figura não e valorizada há toda uma cadeia que vai se desestruturando. O
caminho para valorizar além de uma estrutura adequada é necessária mente a valorização do
salário do professor, enquanto não se pensar que o professor que está com a grande
responsabilidade de mudança nada vai mudar. Quero deixar aqui os meus parabéns para o
Colégio Theóphilo Sauer, que semana passada realizou a feira literária em sua escola fazendo
com que mais pessoas tenham acesso a cultura. E nós sabemos que um livro e companheiro
para toda a vida. Terminou agradecendo a oportunidade que ganhará. VEREADORA SIRLEI
TEREZINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Saúdo a todos aqui presentes. Ouvindo atentamente
as palavras da Vereadora Sandra, eu me recordo aos anos que fui professora em escola
publica e quantas crianças a gente percebeu acuadas, com problemas de aprendizagem e vai
se ver a fundo o problema esta na agressão e no abuso sexual. Acredito eu que exista um
tabu muito grande com relação a falar-se de sexo, nas nossas escolas publicas, particulares,
tanto estadual publica quanto municipal. A um despreparo dos profissionais e um medo da
família de se colocar contra um esclarecimento as questões de sexo nas escolas, temos que
pensar em colocar uma orientação aos jovens, o que nós não podemos admitir é uma criança
mantendo relação aos oito anos como se tivesse trinta, e tendo uma gravidez aos onze anos,
enquanto ela deve estar brincando de bonecas. Penso que devemos estabelecer uma
parceria entre a Secretaria da Saúde da Assistência Social e da Educação, e começar colocar
profissionais dentro das comunidades principalmente as mais desprotegidas, e começar a
esclarecer as nossas crianças, para que consigam ter seu corpo respeitado, entendendo que
um abusador pode ter poder sobre ela, mais não pode abusar dela. Quando ela entender que
não está fazendo nada de errado, que ela não tem culpa ela vai saber se defender.
Precisamos esclarecer as nossas crianças e ela não e não pode haver vergonha do seu
orientador do seu cuida dor, por vergonha e despreparo do seu professor precisamos então
pensar em mais profissionais mais preparados que enfrentem esse assunto. Ainda falando
em criança, existe uma lei que e lei n.8213 de 24-07-1991. É uma lei que oferece cotas de
inclusão profissional aos jovens ou aos profissionais que tem problemas e que precisam
trabalhar. A uma Indústria do Vale dos Sinos que pensou em oferecer um trabalho de
preparação para atender as leis das cotas, e pensou em chamar de menor aprendiz. O menor
aprendiz só pode ser depois dos dezesseis anos estou correta doutor? Me parece que é
dezesseis anos, tentaram fazer o ingresso do menor aprendiz de quatorze anos, a lei barra
me parece, que por força de uma emenda constitucional nº 20 de 1998, que passa de
quatorze anosa idade mínima, para dezesseis anos e não conseguiu colocar esses menores de
dezesseis anos como aprendizes. Para que eles entrem e consigam aprender a trabalhar em
alguma coisa que dominem, para que não entrem direto no trabalho sem estar preparado.
Não conseguiram atender por que a legislação proíbe, eu penso que nós temos dois pesos e
duas medidas para legislação, por que se os senhores pensarem na visão brasileira, a
televisão brasileira emprega crianças e ninguém diz que são só crianças mostrando seu
talento é o dia a dia no trabalho, gravações diárias, textos decorados, situações inclusive
abalam o emocional. Por que estão vivendo uma mentira e não estão nem um pouco
preocupados com o seu psicológico, trabalham sim trabalham, e são crianças. O menor que
esta na rua esta, não pode trabalhar ele continua fora da escola, por que essa lei não o
protegeu e ele ainda não pode nem como garantido um espaço dentro de uma indústria.
Pensamos o porquê do aumento do consumo de drogas, por que as coisas estão tão difíceis.
Quando nos éramos jovens nos trabalhávamos, eu mesma comecei a trabalhar muito cedo, e
nunca achei que isso me atrapalhou em alguma coisa isso me deu uma resistência maior, um
aprendizado maior e uma valorização maior das coisas de trabalho, como de onde vem o
sustento. Eu penso que dava para ver bem essa legislação para que a gente possa melhorar
essa situação. Eu quero aqui deixar registrado a minha felicitação a todos os Professores que
como eu desempenham a sua função dentro das escolas, um parabéns a todos os Professores
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e desejo a todos uma ótima semana. VEREADOR TELMO VIERA: Saúdo a todos aqui
presentes. Uma boa noite especial ao pessoal da APAE, na pessoa do Paulo Luz que é do
conselho fiscal, parabéns pelo trabalho da APAE e quero dizer que teremos a sensibilidade de
fazer por quem faz como esboçou muito bem nosso presidente Nelson. Bem estou essa noite
enviando os votos de congratulações ao Secretario de Educação, professor Edmar e a cada
professor municipal, e um abraso a todos os professores estaduais. Entendo que todos
tenham a formação, todos nos que nos encontramos nas caminhadas profissionalmente,
todos nos que estamos realizados em nossas profissões, e acredito que todos os governantes,
que realmente valorizam esses profissionais são homens de sensibilidades e de gratidão. E
aqueles governantes que não tem esse senso que tenham por que valorizar nossos mestres e
ter senso de grandeza. Governantes valorizem quem os formou, valorizem os professores
formadores de cidadãs e cidadãos. No sábado dia doze estive participando em Padilha, o
evento proporcionado pelo Lar Padilha evento esse que foi uma grandiosa gincana que
moveu crianças, jovens e adultos integrando o senso de união conjunto e diversão, parabéns
ao diretor Fernandes e a todos os monitores do Lar. E especialmente a todas as crianças que
la estiveram contribuindo com esse evento. Também no sábado estive participando no clube
comercia do primeiro jantar Colorados na Cozinha em beneficio do segundo natal da criança
colorada. Quero agradecer a todos os participantes, também um abraso especial aos
participantes do Internacional na pessoa do Gabriel Ross anuncio, Antonio Oliver, Paulo
Marconi Ross, e pessoal o melhor dessa janta foi o sabor da solidariedade. No dia nove eu o
Vereador Guido Mario estivemos em Novo Hamburgo na eleição da nova presidência do
Comitê Legislativo de acompanhamento do Pró Sinos e felizmente fomos eleitos, o Vereador
Guido Mario segundo vice-presidente, e eu como suplente do conselho oficial. Isso tudo pela
nossa busca de estar a par das ações do comitê do pros sinos na nossa região, Como o
próprio Vereador Lauri falou antes da Padilha, sei daquela situação sei do longo do nosso rio,
sei que nos precisamos de ações e como seu Nelson fala ações não são só reuniões mais sim
atitudes. Também fiz uma indicação hoje ao executivo a necessidade de se fazer vigorar a lei
que disciplina a vigor dos materiais de construção das calçadas, das ruas de nossa cidade,
pois tal situação vem ocorrendo diariamente prejudicando o transito, os pedestres, e
obstruindo os bueiros. Também estou enviando um requerimento verbal para que a
secretária responsável proceda a perfuração de um posto comunitário na localidade do
Morro Alto. Por que há falta de água esta causando sérios problemas naquela comunidade,
também estou parabenizando a Sociedade 14 de outubro pelos seus cento e sete anos, quero
passar esse restante de tempo ao Vereador Guido Mario e desejar uma boa semana há todos
e fiquem com deus. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Agradeço ao Vereador Telmo,
quero reforçar e dizer há presença do Vereador Telmo junto comigo, mais o Vereador Elton
de Rolante, há Vereadora Marli de Riozinho, o Diogo Preto de Riozinho, Paulo Fals de Araricá,
Vereador Bacana de Santo Antonia da Patrulha e também temos la do cará o João Luiz que
também faz parte agora da nova direção do Comitê Legislativo de Acompanhamento do Pró
Sinos. Já quero convida os colegas Vereadores. Já encerro senhor Presidente. Que no dia
treze de novembro teremos a reunião deste comitê no Caraá pela manha as nove horas vai te
a reunião do Comitê vamos almoça lá e todos estão convidados. A prefeitura conseguiu um
ônibus para o pessoal da câmara, para que todos nós conseguíssemos ir conhecer a nascente
do Rio dos Sinos, pois é onde vem a água que abastece as nossas cidades, e já digo quem for
tem que leva um tênis leva uma bermuda por que é uma caminhada de uma hora em um
lugar íngreme passando por dentro da água. Mais eu acho que e muito importante nos
conhecermos da onde vem a nossa água. Para encerra parabenizar pessoal da festa da Toca
Santa que mais de cento e vinte cavalarianos estiveram lá foi uma belíssima festa que
ocorreu lá no Entre Pelados, aproximadamente mil pessoas prestigiando aquele evento.
Terminou agradecendo ao Vereador Telmo e os demais. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE
ALMEIDA: Saúdo a todos aqui presentes. Com a autorização do senhor Presidente queria dar
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uma saudação especial ao Castilho, que se faz presente nesta noite que muito nos
transportou quando trabalhávamos na azaleia. Muitos anos ele era o motorista do ônibus
que nos trazia. Quero parabenizar o Secretário Renato Lamperti junto com o Regi que fizeram
o convite pra Leve Monte vir a Taquara. O Secretario Lamperti e o Régis Vereador que
fizeram o convite pra Leve Monte vim a Taquara fazer uma apresentação para os noveleiros
junto com a associação dos motoristas, lhe trazer maquinas de primeira linha, orçamentos
muito importante para os nossos noveleiros estão de parabéns. Também encaminhamos a
possibilidade de poder voltar uma ideia ao Secretario Lamperti, que vem fazendo um
excelente trabalho, de volta a Femóveis para o município de Taquara e criar uma Associação
para ajudar os moveleiros. Também estive representando inclusive essa Casa, o VicePresidente estava La, mas mesmo assim pediu para que eu fizesse parte da Mesa junto a
FACCAT no dia 10 as 19 horas. Em um evento de trânsito na qual nos estávamos com as
camisetas não é Vereador Eduardo que nem um canarinho pedindo as lombadas para o
pessoal que veio ali representando Vice-Governador. Também esse final de semana estive
almoçando em um evento da Igreja no loteamento Ideal próximo a ERS 239 na Rua Getulio
Vargas. Li pedindo urgência para ter um patrolamento, que tem muita água parada onde esta
chovendo ali, e esta um barral terrível. E enviando votos também de congratulações há Igreja
Ministério Restauração de Taquara que neste final de semana completa nove anos no nosso
Município. Parabenizo ainda pela Confraternização da União Feminina no grande crescimento
nessa cidade e desejo que Deus ilumine essas Irmãs e o Pastor João Neuri dos Santos por esse
belíssimo trabalho realizado junto a comunidade Taquarense. Aqui também parabenizar a
APAE também por esse excelente trabalho que vêm fazendo e com certeza nós iremos estar
atento ao orçamento na hora de vota para que a APAE tenha o recurso que precisa. Senhor
Presidente devido a já estar praticamente pronto o nosso Plenarinho da Câmara de
Vereadores, e no dia nove do nove eu fiz um protocolo aqui pedindo que fosse possível dar o
nome de Doutor Gilberto Saraiva, sei que tem que ser encaminhado pela Mesa da Diretora,
então eu peço que consulte a maioria dos Vereadores para ver se concordam, por que eu
acho que e de grande importância dar o nome de Doutor Gilberto Saraiva por que foi um
grande batalhador do Município, prestou muito serviço gratuito de advocacia nas Feiras de
Saúde junto com aos Lyons, e eu acho que é muito merecedor que o nosso Plenarinho leve o
nome dele. Então peço que o Senhor olhe com carinho e o providencie. Quero dizer também
que o Senhor está de parabéns, porque agora sim ficou com condições de Gabinete dos
Vereadores, e não da forma que foi feito antes sem consulta a ninguém. Quero agradecer por
ter ouvido algumas ideias e é dessa forma que se administra mesmo. Voltando a falar na OI
Telefonia, essa resposta que a OI deu a respeito da Moção de Apoio, que a Diretora da OI
disse que se nós fizéssemos uma Moção de Apelo que eles colocavam telefone para as
empresas na ERS 239, fizemos e encaminhamos e ainda estávamos em recesso, e o Senhor
abriu uma exceção, encaminhamos a essa Casa todos os quinzes Vereadores assinaram,
inclusive o senhor e encaminhamos, agora vem uma resposta que não convence te que dizer
que precisa ter no mínimo trezentas casas para poder colocar a linha telefônica. Eles na
verdade só querem e ter lucros, não pensam na comunidade, não pensam nas empresas, que
estão ali gerando emprego e renda. É um absurdo dizer que passa ali pra ir pra Rolante a
telefonia, e nada e feito para se resolver o problema daquelas empresas para poder ter um
telefone. Isso é um absurdo, e eu proponho aqui que na próxima sessão, apresentarmos uma
moção se repudio contra a empresa OI Telefonia. Quero desejar aos Professores amanha no
nome da professora Sirlei e professora Sandra em nome das duas homenagear a todos os
Professores do Município de Taquara, pelo seu dia, e dizer que esse trabalho é ardo e muito
importante para todo o crescimento da nossa comunidade. E também quero desejar a todas
as crianças um grande abraço pelo seu dia e a todos uma boa semana. E que deus ilumine o
coração de cada um. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Saúdo a todas as pessoas
presentes. Sábado pela manha estive junto com o Vereador Beto Timóteo, com o gabinete
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móvel no Bairro Tucanos, e lá os moradores fizeram vários pedidos, que o Vereador Beto já
esta encaminhando. As pessoas gostaram dessa maneira de se comunicar que é escutando as
mesmas nos bairros. No sábado de meio dia estive participando do almoço festivo em
homenagem aos aposentados rurais lá na nova sede do sindicato cuja inauguração foi no
sábado. Esta sede que era a antiga Sociedade Progresso de Tucanos, e na oportunidade
também foi inaugurado um monumento em Homenagem ao Colono. Quero também
parabenizar o Presidente Brito e toda a Diretoria do Sindicato pela sua bela organização. Lá
esteve presente o Deputado Heitor um grande defensor da classe dos trabalhadores rurais,
também esteve presente o Presidente da FETAG-RS “Federação dos Trabalhadores na
Agricultura do Rio Grande do Sul” o senhor Elton Weber. A FETAG-RS que nos últimos dias no
mês de Outubro completa cinquenta anos de sua existência, e vem conquistando muito para
o nosso trabalhador rural. O trabalhador rural que até 1970 não ganhava ainda a sua
aposentadoria, trabalhava até o fim da sua vida sem ter nenhum tipo de beneficio. Foi
apenas lá em 1971 que conquistou meio salário mínimo de aposentadoria depois de certa
idade. Em 1988 foi votado que houvesse um projeto para que pagassem meio salário mínimo
para o agricultor, que só passaram a receber após 1992. Nesse mesmo ano as mulheres que
não tinham nem um tipo de beneficio também começaram a receber meio salário mínimo de
aposentadoria. Esse feito ajudou muito o agricultor rural que agora tem a sua aposentadoria,
graças a um trabalho que veio sendo feito há anos, principalmente no caso das mulheres, que
inclusive minha mãe participou muito da Marcha das Margaridas que na época, foi uma
grande conquista. Sábado à tarde participei de uma grande festa das crianças lá no
Loteamento Maciel, que foi promovida pelo senhor Lisandro, sua esposa e vários outros
colaboradores que conseguiram fazer esse grande evento. Tenho feito indicações ao
Executivo Municipal para pensar na possibilidade de fazer ciclovias na cidade, para que as
pessoas possam andar de bicicletas, pois isso não vem acontecendo aqui, devido a
precariedade das nossas ruas. Então seria uma boa o Município pensar na possibilidade de
fazer ciclovias de um metro e meio de largura nas principais vias de paralelepípedos. Outra
indicação que fiz foi que a administração adquira uma área de terra para colocar os
fabricantes de móveis de nosso município. Eu venho há muito tempo falando sobre esse
assunto que os nossos fabricantes de móveis só não produzem mais por falta de espaço,
então eu creio que se o município adquirir uma área terra e os colocar lá, eles poderão
ampliar os seus negócios. A Administração Municipal peço uma atenção especial à estrada da
Ilha Nova que merece reparos. Quero aqui convidar para participarem no próximo dia
dezoito e dezenove, ali no Clube Comercial, do Décimo Encontro Nacional de Coleccionismo
de Taquara. Quero também parabenizar todos os professores pelo seu dia que será amanhã.
Terminou agradecendo a oportunidade. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS:
Saúdo a todas as pessoas presentes. Senhor Presidente ouvindo aqui o responsável pela
APAE a gente se emociona por saber do grande trabalho que a ela o faz. Não só a da aqui de
Taquara, mais principalmente a nossa por que é da nossa cidade. Eu lembro que anos atrás
quando iniciamos um trabalho social lá no bairro, quando nós fundamos a Associação de
Moradores, uma das primeiras coisas que fizemos foi tentar ajudar a APAE. Um grande baile
foi feito e o dinheiro foi revertido para a ela, algumas pessoas ate nos criticavam de que por
que não ajudávamos as pessoas que lá dentro estavam, mais pensávamos que se
ajudássemos a APAE estávamos os ajudando. E quero também dizer que o que tiver ao
alcance da Câmara de Vereadores vocês estará a sua disposição. Estou aqui Presidente
fazendo uma solicitação ao Executivo municipal que os assuntos eles são diversos mais que
eles se difundem na mesma questão, que é o problema que eu venho batendo aqui na tecla a
muito tempo que são as drogas. Que é um caso muito sério nas escolas. Por isso que estamos
aqui parabenizando os Professores, pois sabemos o quanto é auto o numero de drogadiçao
nas escolas, seja nas proximidades da escola ou ate mesmo dentro da escola, temos visto
problemas seriíssimos ate mortes e tudo isso relacionado as drogas. O nosso jovem esta á
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cada mais dia mais se afundando, ate mesmo as crianças em bairros assim mais periféricos,
crianças de dez, doze anos de idade chega ser triste ver isso acontecendo. Mais a gente nota
que os programas e projetos que servem para ajudar nesses casos são muito pequenos,
principalmente no nosso município. Eu venho batendo no conselho antidroga, e ate hoje
apesar de nos termos aprovado a lei aqui não foi efetivado, havia cobrado semana passada
do Prefeito Tito e mesmo assim não foi efetivado. Precisamos repensar, esse assunto é muito
de drogas é muito sério. E os nossos professores tem passado trabalho para poder exercer
sua profissão em sala de aula, por que é muito seria essa questão, mesmo a gente tentando
sensibilizar os Governantes não notamos que eles avancem com essa questão. E a gente pede
em forma de apelo ao Prefeito que efetive esse conselho, para que nos condigamos trabalhar
esse problema que são as drogas. Outro fato que foi levantado aqui pelo Vereador Beto, e a
questão do protocolo, sinceramente pessoal eu acho que passou aqui pela câmara
despercebido essa cobrança do protocolo. Mais isso é uma coisa que eu tenho certeza que o
Prefeito vai resolver. Por que notamos que as pessoas lá da comunidade mais carentes vem
aqui ás vezes com IPTU baixíssimo para pagar, chegando ali alem de não conseguir pagar
ainda tem um protocolo. A mais e cinco reias, mais cinco reias fazem diferença num valor
total pra pagar, peço ao Prefeito que reveja isso com urgência por que realmente a coisa é
séria. Vereador Telmo eu queria na semana passada eu não me recordo muito bem de qual
Vereador que falava na questão de uma reforma que foi feita lá no posto do Bairro Empresa,
onde havia canos entupidos, e realmente o trabalho ficou muito bom. Mas do outro lado da
rua o Vereador Telmo tinha feito uma solicitação de um buraco que havia na esquina, pois
esta afundando tudo, o calçamento, levando á calçada e os cordões para dentro do buraco,
por que mesmo estando do outro lado da rua não foram lá fechar o buraco. E são essas
coisas pequenas que deixam a comunidade descontentes que nos sabemos que podemos
resolver sim com muita facilidade mais não vemos isso. Quero deixar os meus parabéns a
todos os Professores, sabemos da grande dificuldade que é estar em sala de aula pela falta de
apoio em vários sentidos, seja no apoio financeiro que é o salário, que é muito serio por que
ás vezes eles ficam a mercê das dificuldades que existe na comunidade que é levada para
dentro da sala de aula dificultando muito o seu trabalho. Terminou agradecendo a
oportunidade. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Saúdo a todas as pessoas
presentes. Inicialmente quero cumprimentar a APAE pelo seu trabalho nos últimos anos,
dizer que pode contar com esse Vereador para quando vierem a Casa vamos ficar atento
quanto ao orçamento municipal, por que parece que em sete anos não aumentou em nada. E
isso não é uma necessidade para nos Vereadores nem para qualquer um de nos que esta
aqui, isso é uma necessidade para á criança, jovem e adolescente que tem problemas e
precisa realmente de cuidados por isso a APAE tem que sobreviver melhor através da ajuda
municipal. Mais isso não quer dizer que o povo não possa auxiliar, e tem auxiliado que eu sei,
eu mensalmente desconto para a APAE á muitos anos já faço isso, e se cada pessoa der um
pouquinho para APAE vai ajudar muito. Ainda mais nessas notinhas de supermercado
depositando ali nas urnas aquelas notas que as pessoas colocam foram, mesmo sabendo que
isso pode vir ajudar muito a APAE. Hoje a APAE esteve aqui colocando para nos os seus
problemas e necessidades que tem e com toda a razão. Outro assunto importante que eu
quero trazer a baila foi que quinta ou sexta-feira, eu fui atropelado por uma bicicleta no
centro, e o dano só não foi maior por que o rapaz que praticamente me atropelou largou a
direção e me pegou pelas costas para não machucar a mim e minha filha de cinco anos, que
estava junto e poderia ser agredida pela bicicleta. Então eu quero conclamar mais uma vez, e
esse é um tema que eu venho abordando á anos na minha vida. Na rádio que passei oito
anos, eu falava isso diariamente, por que isso é uma vergonha o que se vê na cidade de
Taquara. Corendo um alto risco de bater um uma bicicleta nas ruas, outra, as bicicletas em
cima das calçadas batendo nas pessoas principalmente nos idosos, isso não e possível que
não haja uma fiscalização que seja da prefeitura, que seja da brigada ou de quem quer que
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seja a respeito de bicicletas na nossa cidade. Eles andam ai como querem, em alta velocidade
os meninos fazendo acrobacias com a bicicleta no centro. E nessa situação como ficam as
pessoas idosas que precisam de preservação física, as crianças que saem do colégio
inadvertidamente andando de bicicleta por ai ficando sujeito ate de ser atropeladas. Então,
eu quero uma fiscalização rigorosa a respeito disso, que a Brigada Militar toma alguma
atitude quando um militar se faz presente em horas como estas, e verifique, chame o ciclista
e que seja pelo menos recomendado a ele para não fazer mais isso, pois não é admissível que
isso continue da maneira que esta no município de Taquara. Também quero lembrar a
respeito da velocidade que os carros andam no centro, estão andando em alta velocidade
durante o horário comercial no centro da cidade e depois não adianta querer reclamar
quando acontecer algo mais sério, como acidentes e até motes. Falo isso por que moro no
centro e vejo isso todos os dias acontecendo e creio que chorar pelo leito derramado depois
não vão adiantar nada. Quero dizer por ultimo que estamos atentos com o problema do
direito do consumidor aqui nos mercados em Taquara que estão acontecendo. Eu a cada dia
que vou ao supermercado me surpreendo com o mau atendimento que recebo lá,
principalmente os grandes supermercados que vem de fora, por que os nossos aqui até nos
atendem bem. Mais o que está acontecendo com o nosso mercado, e que eles não estão
respeitando o consumidor, hoje ainda fui comprar queijo no supermercado Rissul de
Taquara, e lá tinha uma placa enorme que dizia: queijo em oferta, e chagou no momento de
comprar não havia mais daquele queijo. E quando eu fui reclamar apareceu o queijo lá do
fundo da cozinha. Então, o consumidor tem que reclamar, por que se esta no folder se está
escrito que haverá uma mercadoria em desconto naquele dia tem que haver a mercadoria
para vender. O cidadão faça uso do seu direito não tenha medo e não tenha vergonha de
exigir o seu direito aqui no comercio de Taquara, e um direito do cidadão cada órgão
comercial em Taquara ele tem o livro do direito do consumidor por que e obrigação dele e
mesmo tendo isso não cumpre o que está escrito lá. E eu quero que tenha uma fiscalização
do PROCON nesse mercado para verificar os presos, verificar a procedência da mercadoria,
por que produtos vencidos estão sendo vendidos diariamente nos mercados como, produtos
em putrefação carnes podres e sem inspeção. E isso não tem como continuar acontecendo,
tem muitas pessoas adoecendo e não sabem o porquê e são problemas intestinais por causa
das mercadorias que são vendidas estragadas nos mercados. Eu quero que o consumidor fale
comigo quando tiver com problema de mercados, chame a Brigada Militar, chamemos nós
daqui do Direito do Consumidor, chamem o pessoal lá da prefeitura ou da vigilância sanitária,
e vamos ajudar a colocar uma ordem aqui nos nossos mercados que só querem levar nosso
dinheiro e nos atendem mal. E eu digo a vocês que noventa e nove por cento são mercados
de indústrias internacionais radicadas aqui em Taquara cobrando isso, vale apena ter
mercados grandes aqui em Taquara sim vale mais não e por isso que vamos deixar nos
enganarem como estão fazendo hoje. Muito obrigado. Terminou agradecendo pela
oportunidade que ganhará. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH : Boa noite Senhor
Presidente, demais colegas Vereadores e Vereadoras, comunidade presente na Casa na noite
de hoje, comunidade que nos acompanha pela internet, pela Rádio Taquara e Imprensa.
Excelentíssimos Senhores Vereadores e Vereadoras, eu inicio o meu pronunciamento falando
mais uma vez sobre o trânsito, pois na quinta feira da semana passada, eu e outros
Vereadores e Vereadoras, estivemos em evento do governo do estado na FACCAT, e lá mais
uma vez ouvimos explicações do Governo do Estado no sentido dos números das mortes em
nossas rodovias, mas ações, obras que são boas e são muito necessárias para a nossa
comunidade, isso ninguém ouviu lá na FACCAT, é uma pena, e lá eu tive a oportunidade de
falar, e disse que todos os colegas aqui, toda a comunidade em geral, está cansada de ouvir
essas promessas e a falta de ações objetivas no combate as mortes em nossas rodovias. Na
próxima quarta feira, dia 16 de outubro às 10h, eu e outros Vereadores e Vereadoras,
Presidente do COREDE Professor Delmar Backes, estaremos na Diretoria Geral do DAER, e
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desta vez com o Diretor Geral do DAER, Senhor Carlos Eduardo de Campos Vieira, eu reunião
pré-agendada, afim de que possamos lá reivindicar mais uma vez lombadas eletrônicas, essa
reunião faz parte do cronograma de ações, do grupo que conta com Vereadores de Taquara,
Parobé e Igrejinha, e não dando frutos essa reunião com o DAER, com certeza se não sairmos
convencidos dessa reunião, tomaremos outra providência pois a nossa missão é salvar vidas,
através de Lombadas Eletrônicas e Passarelas na ERS 115, ERS 239 e ERS 020. Quero dizer
que sim a APAE merece todo o nosso apoio, todo o nosso respeito, pois lá cuidam de nossos
anjinhos, e penso que deveria aumentar no mínimo 10% a cada ano, pois esses valores estão
defasados, e não podemos permitir que a APAE seja prejudicada, quero afirmar que a APAE
pode contar com este Vereador sempre. Quero dar os parabéns aos Professores pelo Dia do
Professor, que ocorre no dia de amanhã dia 15 de outubro, parabéns a todos os mestres pelo
seu dia. Tem certas coisas que elas podem até ser legais, mas muitas vezes são imorais, eu
falo do pagamento do protocolo, e hoje eu fui lá fazer um protocolo, pois aqui eu fiz uma
indicação de um cano quebrado na rua Waldomiro Mello em frente ao número 1717, no
Bairro Empresa, eu fiz aqui uma indicação no dia 05 de agosto, e até agora está lá o buraco, e
segundo informações Indicação de Vereadores vão direto para o lixo de acordo com um
determinado Secretário. Então, no dia de hoje eu fui fazer um protocolo par ver se assim
resolvem o problema daquela Senhora, Dona Terezinha, que na Rua em frente a sua casa
está com esse problema e não vê solução, e chegando ao protocolo tive que pagar R$ 5,00
(cinco reais) antes você chegava lá no protocolo e protocolava direto, mas agora não, o
cidadão tem que tirar uma senha, pagar a taxa e daí fazer o protocolo, vejam bem, além de
ser um grande trabalho, ele terá que pagar uma taxa para avisar que uma lâmpada que é um
direito seu, sim porque ele já paga o seus impostos, e penso eu que ele está sendo amigo do
Executivo, fazendo o protocolo, agora pagar pelo mesmo isso não. Pasmem os Senhores e as
Senhoras, mas muitas pessoas não têm R$ 5,00, daí terá que pagar para avisar que em frente
de sua casa tem um buraco na estrada, uma lâmpada queimada? Dizem que na época do
Prefeito Kaiser, essa taxa era cobrada, mas agora o Prefeito é outro e eu ajudei a colocar ele
lá, e não é assim que vamos gerar receita para os cofres do município, temos que gerar
receita encaminhando projetos à Brasília nesse primeiro ano, para colhermos os frutos no
último ano, pelo que sei temos uma secretaria de obtenção de recursos, ela está fazendo
isso? E a Secretaria de Planejamento está elaborando projetos para Brasília? Eu não posso
me calar, que seja marcada uma reunião com o Prefeito, e retirada já essa taxa de R$ 5,00 do
protocolo. Uma boa semana à todos agradeço ao Senhor por estar aqui representando a
minha comunidade mais uma vez, e que fiquem todos na Paz de Jesus. VEREADOR NELSON
JOSÉ MARTINS: Saúdo a todos aqui presentes. Quero saudar os Professores do nosso
Município, tanto Professores particulares como os do Município da Administração e também
os Professores do Estado. Vereador Telmo iremos encaminhar aos Professores do Município
em nome de toda a Casa, já que todos os Vereadores se manifestaram em relação a isso. Não
esquecendo que nós temos duas Professoras que são Vereadoras. Nesse momento o
Vereador Telmo se pronunciou dizendo: Muito bem lembrado Presidente e quero aqui deixar
o meu abraço a essas duas Professoras que são a Vereadora Sirlei e Vereadora Sandra.
Tomando a palavra outra vez o Vereador Nelson: Nós estamos preocupados na nossa
Administração da Casa pelo atraso do PPA da LDO e do Orçamento. Então os senhores
estejam preparados, por que ainda não conseguimos chegar a um acerto do dissídio desse
mês. Provavelmente se ainda vier o projeto essa semana estaremos chamando para uma
reunião extraordinária, para colocar o projeto do reajuste. E também temos outros projetos
que temos que colocar que trata da situação do pulo do padrão dos servidores que deve se
em janeiro. Conversamos hoje com o Prefeito Tito e colocamos uma Lei na Casa, e vamos
tentar resolver esse problema ainda essa semana. Amanha é dia quinze, e esse reajuste deve
ser discutido dentro deste mês, a folha vai começar a ser feita no dia vinte, folha dos
servidores da Prefeitura. Então os senhores estejam preparados, por que conversei com o
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Prefeito e pedi para que agilizasse os projetos que tem para esta Casa, por que quando
chegar a essa Casa o PPA, nós devemos fazer um plano para quatro anos do município.
Temos que depois das emendas votar as emendas e devolver para o Executivo, para ver se
ele concorda com as emendas para vir a esta Casa sancionada essa lei. Para depois
discutirmos a Lei Diretriz Orçamentárias do próximo ano. Depois de discutida emendada e
votada vai para o Executivo de novo para ver a concordância, volta para essa Casa á lei
sancionada, e após isso partiremos para o orçamento que também haverá todas as emendas
que houver dentro da lei orçamentária. Então pessoal devemos estar preparados para isso,
por que estamos atrasados, o PPA deveria estar na Casa em maio, a Diretrizes Orçamentária
já deveria também ter se apresentado a Casa, estamos atrasados, mais estamos aqui pra isso,
para fazer com que as coisas andem. Quando eu falei em relação a algumas coisas que não
andam por falta de ação. Agora alguns Vereadores vêm falar que, quantas reuniões foram
feitas com o DAER, quanto tempo foi perdido, quantas vezes os Vereadores se deslocaram
desse município para nada, quantas vezes o pessoal do DAER veio nessa tribuna apenas para
mentir. Ta na hora das coisas saírem do papel, por que não adianta ficar no papel tem que
haver ação, então eu quero agradecer os Vereadores e nossos funcionários com o que essa
Casa conseguiu fazer. Nós aqui gastamos pouco papel e falamos pouco, mais temos ação
daquilo que nós pensamos em fazer, a prova está ai, hoje a noite repassamos da economia
que essa Casa fez que foi mais de cinquenta mil reais para o Executivo, e provavelmente
iremos passar mais cinquenta, esperamos que venha logo a essa Casa o dissídio dos
servidores da Casa e do município, pois o dissídio dos Vereadores são aumentadas através
daquilo que os servidores do município ganham. E eu acho que foi a lei mais certa que eu fiz
até hoje, e que o aumento dos Vereadores estejam vinculado ao aumento dos servidores. Por
que nunca vimos nenhuma reclamação da população dizendo que os Vereadores de Taquara
estão tendo um aumento extravagante, por que nós ganhamos exatamente o que ganha o
servidor. Então estejam preparados por que teremos que trabalhar, temos alguns projetos do
dissídio outro do pulo do padrão que vira para essa Casa, talvez essa semana. Nós temos que
fazer um estudo essa semana, em cima disso para que as coisas estejam agilizadas para não
perder mais tempo. Por que falei com o Prefeito hoje para ele ver os projetos que ele tem de
urgência e encaminhe para a Casa. Por que se não iremos chegar ao final do ano e não
teremos votado ainda a Lei de Diretrizes Orçamentária e o orçamento desse município, e um
município sem um orçamento não tem como tocar. Terminou agradecendo a oportunidade.
Após a Palavra em Expediente, de acordo com o Requerimento nº 218, aprovado por
unanimidade na Sessão Ordinária do dia 1º de outubro, próximo passado, o Presidente
colocou em apreciação do Plenário o pedido do Vereador Régis de Souza, para que o mesmo
possa ser indicado como membro representante da Câmara de Vereadores de Taquara, junto
ao GGIM – Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Nesse sentido diante de algumas
colocações, ficou acordado entre os Vereadores que na próxima Sessão, dia 21/10, o referido
pedido será deliberado. Na sequência 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 dos Vereadores presentes, ausente
Vereador Régis de Souza. Segue a matéria: Requerimentos: Nº 235 a 238/2013. Pedido de
Informação: Nº 118/2013. Indicações: Nº 736 a 756/2013. Ata: Nº 3.934 e 3.935.
Requerimentos Verbais: VEREADOR TELMO VIEIRA: 1º - Que o Executivo Municipal,
juntamente com a Secretaria competente providencie com a máxima urgência a perfuração
de um poço comunitário na localidade de Morro Alto. O pedido se justifica, pois a área de
terra já foi cedida para esta finalidade e há uma grande necessidade daquela comunidade em
ter este poço funcionando, pois sofrem muito com a falta de água. VEREADOR ADALBERTO
DOS SANTOS LEMOS: 2º - Que o Executivo Municipal informe a este Vereador quais são os
projetos existentes de combate e prevenção a drogas e quais os financiamentos. Justificativa:
Tem avançado muito a questão do problema de drogas no nosso Município, com jovens a
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adultos, tendo o Município que chamar para si a responsabilidade de estratégias que
busquem amenizar este problema. Em seguida o Presidente colocou em deliberação do
Plenário se o horário de início das Sessões Ordinárias deve permanecer às 18h, tendo em
vista o horário de verão que começa no próximo dia 19/10. Nesse sentido a permanência do
horário das 18h foi votada e aprovada com 11 votos favoráveis dos Vereadores: Arleu, Sandra
Adalberto Lemos, Sirlei, Roberto Timóteo, Guido Mario, Moisés, Valdecir, Lauri, Eduardo e
Adalberto Soares. E, 02 votos contrários dos Vereadores: Telmo e Luiz Carlos Balbino,
ausente o Vereador Régis de Souza. Finalizando os trabalhos, o Presidente convidou a todos
para Sessão Solene em homenagem a Igreja Shalom, na próxima quinta-feira, dia 17/10, às
19h30min nesta Casa. Nada mais havendo a tratar, às 20h08min, o Presidente encerrou a
presente Sessão Ordinária, agendando outra para o dia 21 de outubro do corrente ano, às
18h no Plenário desta Casa. E, para constar, eu Silvana Fernandes Lopes, Servidora da Câmara
de Vereadores de Taquara, lavrei a presente Ata, que segue assinada por e pelo Servidor
Mateus Diovani dos Santos Lopes, o qual transcreveu a Palavra em Expediente, onde após
lida e aprovada também será assinada pelos Vereadores desta Casa Legislativa. Sala de
Sessões, 14 de outubro de 2013................................................Silvana Lopes e Mateus Diovani.
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