ATA Nº 3.937
Aos 21 dias do mês de outubro do ano de 2013, às 18h no Plenário da Câmara de
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 38ª Sessão Plenária Ordinária deste Legislativo,
sob a Presidência do Vereador Nelson José Martins (PMDB), o qual contou com a presença
dos seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos
(PDT), Arleu Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Guido Mario
Prass Filho (PP), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido
Rangel (PSC), Régis Bento de Souza (PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP),
Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira
(PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS). Por determinação do Presidente desta Casa,
Vereador Nelson José Martins a Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou
aberta a presente Sessão desejando boas vindas a todos os presentes e informando que as
Sessões Ordinárias da Câmara de Vereadores de Taquara ocorrem nas segundas-feiras, a
partir das 18h, no qual convidou a todos para participar. A partir desse momento o
Presidente deu início aos trabalhos da noite convidando a todos para realizarem em
conjunto a Oração do Pai Nosso e em seguida solicitou que a Diretora Legislativa
procedesse na leitura dos Ofícios e das matérias que deram entrada nesta Casa, para o
conhecimento de todos. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 818/2013, encaminha
Leis Municipais nº 5.323 a 5.330, sancionadas em 09 de outubro de 2013. OFÍCIO Nº
846/2013, apresenta Mensagem Retificativa para alterar a Ementa, o Artigo 1º e o
Parágrafo Único, do Projeto de Lei nº 200/2013 (Executivo nº 174), que passará a ter a
seguinte redação: Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros, no valor de
até R$ 5.750,00, para a Associação Amigos do Livro de Taquara, CNPJ nº 06.992.406/000184. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº 208/2013 (Executivo Nº 159)
Regulamenta e estabelece critérios e procedimentos para avaliação de desempenho dos
profissionais do magistério público municipal, para fins de promoção em classe. PROJETO
DE LEI Nº 209/2013 (Executivo Nº 182) Autoriza o Poder Executivo a repassar a quantia de
até R$ 60.000,00 para a Empresa AMBIENTE VERDE INDÚSTRIA LTDA, e, dá outras
providências. PROJETO DE LEI Nº 210/2013 DE AUTORIA DA MESA DIRETORA - Dispõe
sobre o reajuste anual das remunerações dos Servidores do Quadro da Câmara Municipal
de Vereadores de Taquara - RS, relativo ao ano base de 2013, e dá outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 211/2013 DE AUTORIA DA MESA DIRETORA - Revisa valor dos subsídios
dos Vereadores, relativo ao ano base de 2013, e dá outras providências.
REQUERIMENTOS: Nº 239/2013 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Através deste envio
Votos de Congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de Deus pelo 14º Congresso do
Evangelismo realizado neste final de semana, com o Tema: O Evangelho... “Poder de Deus
para Salvação de todo aquele que crer.” Rm. 1.16. Parabenizo a todos nas pessoas do
Pastor Presidente Enilton V. Bittencourt; Pastor Presidente de Honra Fidêncio V.
Bittencourt; 1º Superintendente do Dep. Evangelismo Pastor José Eloir da Rosa; 2º
Superintendente do Dep. Evangelismo Ev. Esequias de Oliveira Kaipper. Nº 240/2013
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicita que seja encaminhado ofício a todos os
Diretores dos Hospitais da Região – Taquara, Parobé, Igrejinha, Três Coroas, Rolante,
Riozinho, São Francisco de Paula, Canela, Gramado e Camará do Sul requerendo aos
mesmos que sejam respondidas as seguintes perguntas: Quantos nascimentos houve
nestes hospitais durante os anos de 2012 e 2013 até o presente momento,
separadamente? Quantos casos de natimortos houve durante este período? Quantos
destes nascimentos necessitaram de UTI Neonatal? Quantos destes nascimentos tiveram
atendimento de UTI Neonatal? Tais questionamentos prendem-se ao fato de que na
última Participação Popular e Cidadã 2013 (Consulta Popular) a nível regional, realizado
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pelo COREDE Paranhana Encosta da Serra, foi escolhido como 1ª Demanda Regional a
Implantação da UTI Neonatal. Neste sentido estamos realizando este levantamento para
obter dados sobre o assunto, e posteriormente reivindicar esta necessidade da
implantação da UTI Neonatal na região, para oferecer segurança a todas as parturientes
que vierem buscar atendimento no momento do nascimento dos seus filhos, pois é nesta
hora que são colocadas em risco a vida de “mãe e filho”. Muitas famílias foram abaladas
com a perda de muitas crianças no nascimento, por falta deste atendimento especializado,
por isso buscamos unir forças entre todos os municípios para que possamos reduzir a
mortalidade materna e Neonatal protegendo a saúde da criança e da mulher que sofre
sequelas psíquicas após a perda do seu bebê, assim como traz infelicidade a todos os
familiares envolvidos. Nº 241/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito
ao Secretário de Projetos e ao Diretor de Cultura deste Município a realização de uma
reunião, na Câmara de Vereadores, com data e hora a ser agendada, para tratarmos sobre
o projeto de restauração de imóvel do Município, conhecido por “Casa Vidal”. O Vereador
proponente reconhece a demora na tomada de atitudes e se preocupa com a destruição
do patrimônio que marca a história de nossa cidade. Solicito ainda que seja encaminhada
cópia à Mesa Diretora desta Casa e ao Ministério Público de Taquara. Nº 242/2013
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Vem através do presente, enviar Votos de Pesar aos
familiares do senhor Elno Lima da Silva que veio a falecer no dia 20/10/2013, próximo
passado. Sentimo-nos incapazes de encontrar palavras nesse momento de dor, pois a
perda de um ente querido significa a abertura de uma lacuna na família e nos amigos.
“Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não
temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportam para o
meio dos mares. Salmo 46.1-2.” Nº 243/2013 VEREADOR ARLEU MACHADO EM NOME DA
CASA: Através do presente, envio Votos de Pesar aos familiares da senhora Ligia Dietrich
da Fé, que veio a falecer no dia de hoje 21/10, aos 83 anos. A dor da perda, somente é
confortada na Esperança em Deus e no abraço amigo. Por isso sentimo-nos incapazes de
encontrar palavras de consolo nesse momento, porém, desejamos expressar nosso
profundo pesar pelo ocorrido. “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim,
ainda que morto viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá....” JOÃO
11: 25- 26. INDICAÇÕES: Nº 757/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS:
Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda de imediato
na suspensão da cobrança de protocolo, dado ao fato de que o contribuinte já paga
muitos impostos e por se tratar de obrigação da administração ouvir (via protocolo) as
reclamações da comunidade, sendo inadmissível ter que pagar para poder reclamar do
buraco na rua, lâmpadas queimadas, canos quebrados, bueiros em más condições, ou
seja, para pedir um serviço que é de obrigação do governo municipal. Nº 758/2013
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através
da Secretaria competente proceda com urgência no conserto de um bueiro localizado na
Rua Padre Tomé com a Rua Carlos Von Koseritz, no Bairro Aimoré. Nº 759/2013
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através
da Secretaria competente proceda com urgência no conserto de lâmpada na Rua Guarani,
nº 56, Bairro Aimoré. Nº 760/2013 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente estude a possibilidade de
restaurar a Pracinha de lazer para as crianças ao lado da Igreja Matriz Santa Teresinha, no
Bairro Santa Teresinha, pois a mesma não oferece condições de uso. Nº 761/2013
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através
da Secretaria competente proceda com urgência na liberação de um número de telefone
para que a população possa ligar para solicitar providências de serviços de
responsabilidade da Prefeitura Municipal. Nº 762/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO
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DOS SANTOS: Solicito que o Executivo municipal através da Secretaria competente
proceda com urgência no recolhimento de entulhos, o qual foi pago taxa para a Prefeitura
Municipal há mais de setenta dias na Rua Aeronáutica nº 1110 no Bairro Empresa. Nº
763/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal,
juntamente com a Secretaria competente possa executar os serviços abaixo descritos na
Rua Osvaldo Brandão, fundos do Supermercado Müller: Limpeza ao longo da Rua que
possui lixo espalhado em suas laterais; Patrolamento e ensaibramento de toda a sua
extensão. Justificativa: Vários moradores solicitaram estas providências, pois a Rua
encontra-se abandonada, causando mal estar a todos que por ali transitam. Nº 764/2013
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a
Secretaria competente providencie o patrolamento e ensaibramento na estrada do
Loteamento Freguesia do Mundo Novo, pois há tempo tais serviços não são realizados e
moradores têm reivindicado ao Secretário Distrital sem êxito. Neste sentido solicitamos a
compreensão da Administração para a execução destes trabalhos. Nº 765/2013
VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Indico a Secretaria Municipal competente, a pintura de faixa
de segurança, em frente à Fruteira Taquarense, na Avenida Sebastião Amoretti, bem como
placas indicando a referida faixa e regulamentação de placa de limite máximo de
velocidade, com antecedência regulamentar do local indicado. Justifico o pedido, devido
ao grande fluxo de veículos em alta velocidade e pedestres neste local. Nº 766/2013
VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Venho por meio deste, requerer ao Senhor Prefeito
Municipal Tito Lívio Jaeger Filho, para que determine ao Secretario de Transportes, que
proceda na pintura da faixa amarela, no meio fio da calçada localizada na Rua Federação
esquina com a Rua Miguel Bauer, na direção Bairro/Centro, pois os motoristas têm a
visibilidade obstruída pelos carros estacionados junto ao meio fio da calçada, sem
respeitar a metragem necessária, das esquinas ali localizadas, pois a pintura da linha
amarela no meio fio da calçada encontra-se apagada. Justifico a presente solicitação, pois
fui procurada pelos moradores que transitam pelas citadas ruas, onde os mesmos
afirmaram que ao acessarem a Rua Federação, precisam fazê-lo colocando o carro quase
no meio da rua, para poderem enxergar, pois os carros ali estacionados, indevidamente,
encobrem a sua visão. No intuito de efetivar a solução para esse pequeno problema que,
ao ser solucionado evitará o surgimento de outros maiores, antecipamos saudações. Nº
767/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com
a Secretaria competente providencie o serviço de patrolamento e ensaibramento na
estrada da localidade de Ilha Nova, pois a mesma encontra-se em más condições de uso.
Esta é uma reivindicação solicitada pelos moradores tendo em vista a Festa comunitária
que será realizada no próximo final de semana. Nº 768/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA:
Solicito ao Executivo Municipal para que junto a Secretaria competente façam um
trabalho ostensivo nas localidades de Padilha, Rio da Ilha e arredores no que tange ao
combate do mosquito borrachudo que agora com a chegada do verão se proliferam,
causando manchas e doenças às pessoas que habitam nestas regiões. Sugere-se que esta
mobilização seja feita através da utilização de veneno sendo colocado nos focos destes
insetos causando a morte dos mesmos e inibindo a sua proliferação. Nº 769/2013
VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a
Secretaria de Obras prossiga no término do serviço de encanamento na Rua Palmeira das
Missões, nº 1260, Loteamento Jaeger, Bairro Empresa. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA
RECEBIDA: E-mail do Setor de Imprensa da Prefeitura de Taquara, informando que em
virtude do feriado alusivo ao servidor público que ocorrerá no próximo dia 28/10
(segunda-feira), a Administração Municipal encerrará as atividades na sexta-feira, dia
25/10, às 17h30min, reiniciando na terça-feira, dia 29/10, às 08h. Os serviços essenciais
como atendimento à saúde, iluminação pública e recolhimento de lixo permanecerão em
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funcionamento integral. Ofício do Gabinete do Deputado Estadual Miki Breier (PSB),
informando sobre a Frente Parlamentar Estadual em Defesa do Trânsito Seguro, instalada
em 2007 sob a coordenação do referido Deputado, bem como convidando os
parlamentares a construírem a Frente Parlamentar Municipal de Trânsito Seguro nas
cidades. Convite da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes para o Festival
do Programa Mais Educação a realizar-se no dia 31/10, das 09h às 11h30min e das
13h30min às 17h, na UNIPACS. Telegrama 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. Jornais “A voz da UVERGS” e “O Interior”.
Após a leitura da matéria o Presidente deu início a Palavra em Expediente, concedendo o
tempo de 05 (cinco) minutos a cada Vereador, seguindo a ordem descrita no Artigo 91 do
Regimento Interno desta Casa. PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR LAURI FILLMANN:
Boa noite Presidente cumprimentou os colegas Vereadores, imprensa e todos que nos
acompanham de uma forma ou de outra. Durante a semana que passou juntamente com
vários Vereadores desta Casa, a grande maioria, fomos ao DAER em Porto Alegre, para
tratar assunto muito importante na questão do trânsito aqui nas nossas rodovias,
entendem que foi um momento muito bom, muito importante, além dos Vereadores
desta Casa tivemos a parceria de vários Municípios, de Vereadores das Câmaras vizinhas,
também lideranças importantes como o presidente do Corede Delmar Backes e lá fomos
muito bem recebidos e temos certeza que bons frutos colheremos, e aqui Vereador
Eduardo quero lhe parabenizar por que a dois ou três meses atrás você levantou essa
bandeira como ninguém, teve momentos que alguns tentaram desviar o foco, mas você
persistiu e os frutos com certeza com o seu empenho vamos colher e teremos um trânsito
mais seguro parabéns Eduardo sabe que aqui tem um parceiro para os bons projetos.
Também dizer que estamos essa noite votando um projeto que esse Vereador
encaminhou onde trata da instituição da Semana Municipal de Redução de Desastres e dá
outras providências eu lembraria aos colegas que na gestão passada tivemos um Vereador
o Claudio Rocha que fez um belo trabalho na questão de prevenção de acidentes naturais
tanto que taquara foi pioneira na 1º Conferência Nacional do Meio Ambiente ele teve
outros projetos nessa área e continua trabalhando nessa questão assim como outros
países conseguem prevenir muitas coisas é claro que contra a força da natureza o ser
humano não pode e nunca poderá, mas a prevenção nestes meio senhores é muito
importante por isso a ideia de instituir a Semana Municipal onde especialmente com
educação dos jovens eles cuidaram do meio ambiente, em fim eu peço a colaboração dos
colegas para a aprovação desse projeto. Ademais desejo a todos uma boa semana que
possamos trabalhar em nome de Taquara. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE
OLIVEIRA: Cumprimentou o Presidente, Colegas Vereadores, e a todos os presentes,
lembro a importância que tem esses repasses feitos às empresas como ao Fogão Gaúcho e
a empresa Ambiente Verde, dos benefícios que trarão à geração de empregos. O Vereador
Beto Lemos chamou a atenção para um assunto grave, como membro da Comissão de
Saúde juntamente com outros membros, não quero parecer que seja algo pessoal contra o
Hospital, para um assunto muito preocupante que é o atendimento do hospital, no sábado
no Hospital não havia médico de plantão, o Presidente Nelson Jose Martins interveio e
disse: que havia médico no Hospital que não queria atender; Então a situação é ainda mais
grave, o Vereador Beto colocou que vai solicitar outra reunião com a direção do Hospital e
de antemão eu concordo, através da Casa vamos fazer esse requerimento vamos tentar
uma solução de forma pacífica e razoável, se caso não conseguirmos acho que devemos
procurar a Justiça, a Promotoria, não basta o Município fazer esforços para manter o bom
atendimento nos postos de saúde e o Hospital deixarem a desejar. Se existe uma
pendência de algum débito esse assunto deve ser tratado de outra maneira o Hospital se
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comprometeu de cumprir a sua função, ou seja, de atender bem as pessoas que lá
procuram. Dizer para uma mãe ou um pai com uma criança que está ardendo em febre
que não tem pediatra, quando todos nós dizemos que tem pediatra nos fins de semana e a
noite isso se torna para nós muito comprometedores perante a opinião pública não
podemos, portanto permitir que isso continue a acontecer. Nós membros da comissão de
Saúde, procuramos sempre dialogar e buscar a melhor maneira, primeiro Vereador Beto
faremos seu requerimento através da Casa ou indo lá ou convocando que aqui venham, a
continuar, deveremos tomar outras medidas caso essas não resolvam junto a Justiça,
Promotoria, devemos fazer valer junto à comunidade o porquê de estarmos aqui,
principalmente aos mais necessitados que vão ao Hospital e são rechaçados. Hoje um
taxista me falou que não abriram o portão para ele deixar um paciente dentro do Hospital,
estava chovendo e não permitiram ao taxi entrar, alegando que havia outro carro no
portão, o taxista teve que deixar o paciente na chuva foi vergonhoso, isso devemos
investigar, quando tivermos a reunião esse não é o atendimento que queremos para a
comunidade. Era isso Senhor Presidente meu muito obrigado. VEREADOR ROBERTO
TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Saúda a todos os presentes e imprensa em geral,
começa o depoimento elogiando o Executivo Municipal pelo trabalho que fez no bairro
Santa Rosa arrumando o calçamento irregular, buracos, paradas de ônibus, fizeram um
bom serviço agradeço o Prefeito pelo bom trabalho. Diz que na semana anterior foi muito
duro quanto à cobrança de R$5,00 (cinco Reais) pelo protocolo para a comunidade se
comunicar com o Executivo Municipal e quer reforçar o posicionamento quanto a isso se o
Prefeito não vir a público dar uma explicação para essa cobrança até semana que vem,
vou percorrer as ruas da cidade fazendo um abaixo assinado para buscando o apoio da
comunidade para que se suspenda imediatamente a cobrança desses R$ 5,00 (cinco reais)
pelo protocolo, deve ter outros meios de se buscar economia, se o Prefeito me quiser direi
a ele outro jeito de buscar economia sem onerar a comunidade. Também encaminhei a
esta Casa, solicitação para uma reunião, para solução do prédio da Casa Vidal, esse é um
prédio Histórico que está se deteriorando, desmanchando, se o Executivo não tem projeto
para esse prédio devemos buscar caminhos para resolver, me coloco a disposição para
acharmos uma solução. O Vereador Adalberto Carlos Soares interveio e disse que sobre o
tema em breve terá solução já está encaminhado à solução para o prédio da Casa Vidal.
Esse prédio da Casa Vidal é um prédio Histórico, manifesta a existência do Município de
Taquara. Gostaria de pedir que o governo Municipal tenha a mesma agilidade que teve
com relação aos azuizinhos, colocando os fiscais na rua para fiscalizar as calçadas
colocando fiscal na rua, estamos falando de calçadas perigosas para as pessoas que se
utilizam delas. Espero que fiscalizem e obrigam os donos dos imóveis a fazer as calçadas
em condições, usem deste mecanismo que o Executivo tem para melhorar o aspecto da
cidade não adianta pintar o cordão se as calçadas não estão em condições de uso caso não
arrumarem que autuem; A mesma questão da poluição visual do nosso Município, o
pessoal vem de fora e emporcalham a nossa cidade, com panfletos, o fiscal tem que atuar,
devemos tomar uma providência para não sujarem a cidade. Agradeço a todos que Deus
nos conduz ao futuro com respeito e dignidade e até lá se assim ele nos permitir.
VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Saúdo todas as pessoas aqui presentes. Eu
gosto muito de usar esse espaço para abordar termos ligados á infância e aos
adolescentes. Pois o que aqui falamos esta sendo ouvido por muitas pessoas em todos os
recantos da nossa cidade, então fica o nosso compromisso de aqui plantarmos boas
sementes. Se nos dias de hoje lidamos com problemas sérios em praticamente todas as
áreas, é por que talvez não tenhamos sido devidamente cuidados, preparados e educados
para pensarmos e ate mesmo agirmos diferente. A realidade reflete exatamente o nosso
comportamento para qual o meio em que vivemos. Se quisermos realmente mudar esta
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realidade é preciso cuidar, proteger e educar melhor as nossas crianças e adolescentes.
Semana passada eu aqui abordei o tema da violência infantil, e hoje eu quero aflara sobre
adolescência. Ontem saiu uma pesquisa no jornal Zero Hora, a pesquisa foi realizada com
seis mil alunos, entre doze e dezessete anos de escolas particulares em todo o país. Foram
ouvidos estudantes de sessenta e quatro escolas que preencherão anonimamente um
questionário online sobre os seus hábitos, e os assuntos eram sexo, drogas, violência,
sentimentos e rede sociais. O resultado foi comparado com o que foi obtido em 2006, ano
de inicio do projeto. As diferenças mais evidentes entre essas duas edições estão nos
campos da sexualidade, do consumo de drogas e do abuso de álcool. Então aqui temos um
panorama da realidade em que nos estamos vivendo, é uma pequena amostra mais que
diz muito sobre a fase da adolescência dos nossos jovens. Sobre a sexualidade o que é que
diz essa pesquisa, que os jovens de hoje usam menos camisinha, cinquenta e quatro por
cento apenas dizem usar camisinha, trinta por cento disseram não ter usado camisinha na
primeira relação sexual que teve e quinze por cento afirmam nunca ter usado, os namoros
são curtos, eles duram apenas entre um ou três messes. Sobre as drogas, quando o
assunto é álcool sessenta e dois por cento dos jovens afirmaram ter bebido pelo menos
uma vez, entre os maiores de dezessete anos o índice chega a oitenta e quatro por cento.
A grande maioria começou entre os doze e quinze anos de idade, quase um terço já tomou
ao menos um porre. O uso frequente do cigarro diminuiu, acompanhando uma tendência
nacional em outras fachas etárias, apesar de mais adolescentes terem experimentado o
cigarro pra ser mais exata dezesseis por cento e maconha dez por cento. O consumo mais
frequente e da droga elícita, entre os que já fumaram, dezoito por cento afirmam fazer
uso da maconha diariamente ou quase todos os dias. Sobre a violência, o Bullying virou
tema decorrente de discussão, e tanto escola como estudante tem tentado se preparar
para lidar melhor com esse assunto. Com relação aos índices de violência psicológica,
dezenove por cento dos jovens foram ameaçados ou insultados, dezessete por cento se
envolveram em brigas com violência física, a violência segue como um fenômeno
relativamente frequente na vida do jovem. Sobre a felicidade, quarenta e sete são
ansiosos sem motivo aparente, quarenta e quatro se irritam com facilidade, quarenta e
nove tem dificuldade para se com centrar, oitenta e quatro se consideram felizes, vinte e
oito já pensaram em fazer cirurgia plástica, vinte e dois consideram ter preocupações
exageradas com a alimentação, nove por cento já forçaram vômito para não engordar. A
geração que cresceu com a internet também acha mais difícil ficar quieta prestando
atenção em alguma coisa. Essa pesquisa não tem rigor cientifico, mas tem preocupação
pedagógica forte, oferecer informações e instrumentos para a família e escolas para
tratarem esses temas. A ideia da oni potência dos jovens, de achar que nada os
acontecem, mais essa pesquisa reflete uma falta de perspective de futuro, não estão
preocupado em fazer um planejamento, quanto menos perspectiva, mais comportamento
de risco incluindo sexo sem proteção. Esses dados então nos alertam para que olhamos
mais atentos ao o que os jovens estão fazendo, por que esta na mão desses jovens a
mudança lá na frente que hoje nós gostaríamos d e estar fazendo e que não temos
condição ainda, então vamos preparar melhor os jovens, vamos cuidar mais desses
adolescentes para termos um futuro melhor. Agradeço a atenção de todos e espero que
possamos ter uma excelente semana. VEREADORA SIRLEI TEREZINHA BERNARDES DA
SILVEIRA: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Iniciarei minha fala lembrando uma
pessoa muito simples, que esteve aqui na nossa Casa buscando um auxilio para trabalhar
com as crianças, na área do esporte, no bairro empresa. Talvez não tenhamos dado a
atenção merecida a este senhor, ouvindo a Vereadora falar dos índices e do quanto
precisamos fazer, para resgatar as crianças e adolescentes, eu vou retornar ao nome do
Francisco. Um senhor que trabalha com o esporte no bairro empresa, atende crianças a
ATA Nº 3.937, DE 21 DE OUTUBRO DE 2013

Página 6 de 15

seguramente vinte anos, ele trabalha com o futebol durante os finais de semana e
também tinha o propósito de fazer algumas atividades durante os dias de semana, mais
como o auxilio não veio, ele se resguardou apenas ao sábado. No dia doze de outubro, eu
fui conhecer o trabalho do Francisco mais de perto, e vi que no inicio da manha bem cedo,
apesar de ser um feriado nacional. No Campo do Bairro Empresa havia doze crianças, e se
passaram mais alguns minutos e lá se somaram trinta crianças. No sábado passado ele
atendeu mais de sessenta crianças no treino de futebol, eu desenvolvo um trabalho com
crianças no bairro empresa, e resolvi transferir o meu projeto para a sede do Campo do
Palmeiras, para me associar ao senhor Francisco de Souza Soares, um visionário, uma
pessoa que esta trabalhando para o bem de nossa juventude. Se houvessem mais pessoas
como ele na face da terra, haveriam menos crianças drogadas, menos adultos alcoólatras
e menos Bullying onde os estudantes se reúnem. Precisamos investir na questão social e o
senhor Francisco o faz e faz bem, e fico feliz que ele tenha aceitado a minha parceria para
nos desenvolvermos esse projeto que agora vai crescer. Como eu desenvolvi o projeto no
bairro empresa na escola Breno Riter, e a escola funciona durante a semana em todos os
seus espaços, não dava para aumentar o projeto e fazer outras atividades. Estou
elaborando um estatuto e vamos criar a organização não governamental do bem Bairro
Empresa Melhor. Se alguém está ouvindo, e está entendendo que isso é ser bairrista, não
é, por que quando nós atendemos o jovem, nós diminuímos as questões sociais de
segurança, fazendo com que os jovens que são atendidos na época certa se afastem das
drogas, e assim teremos uma sociedade melhor para se viver. Não é ser idealizadora,
talvez seja ser egoísta, quero uma sociedade melhor para meus filhos, para os meus netos
e também ter uma sociedade melhor. E isso quer dizer que temos que investir em projetos
sociais, trabalhar com jovens, trabalhar com adolescentes, pois não vejo outra forma de se
fazer isso. Quero dizer também que há duas semanas, recebemos nessa Casa professoras
da Educação Infantil, que vieram tratar conosco assuntos relacionados a um calendário
escolar. É uma questão de hora atividade, que não esta sendo comprido no calendário das
professoras, em função de não estar sendo organizada uma equipe de trabalho para que
possa atender essas turmas, e que as professoras sejam contempladas nessa questão de
hora atividade. Então, teremos aqui na quarta-feira da semana que vem, uma reunião
onde estaremos chamando para conversar o Secretário de Educação, e um representante
do Executivo, para tratar das questões das horas atividades das professoras de educação
infantil, para que possamos acertar e constar em ata o que foi tratado neste momento,
quando conversamos com as professoras que nos procuraram aqui nessa Casa elas
disseram o seguinte. Onde foi registrado o que foi tratado a respeito da hora atividade
para 2014, e nos dissemos que nós não havíamos anotado em nenhum lugar. Então
faremos um registro disso em ata, e faremos uma reunião junto com os professoras de
educação infantil na próxima quarta-feira, não dessa semana mas na próxima,, que será
dia trinta de outubro as dezenove horas nessa Casa, com as professoras presentes,
representantes da Secretária da Educação, representantes do Executivo e a comissão
dessa Casa. Era isso que eu tinha para falar e desejos a todos uma boa semana.
VEREADOR TELMO VIEIRA: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Hoje estou trazendo
a essa Casa algumas indicações, que andando por nosso município como no interior me
deparei com essas demandas, e sei que no tocante momento no qual foi falado, que a
Secretária de Obras nos só nos atende através de protocolo, eu acredito que não, por que
sei que o Secretário, de Obras e Presidente do PTB Ferreira, está Vereador nesta Casa
comprometido a sanar essas demandas, e tem a grandeza de reconhecer o trabalho. Por
que nós somos Vereadores, trabalhamos com revindicações e requerimentos, e soubemos
do nosso dever. Essa lei que está em vigor agora, fazendo a cobrança dos protocolos, pois
penso que o Vereador não tem que protocolar, nós estamos aqui para requerer, para fazer
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indicações e fazer solicitações, então eu acho que essa lei não se cabe para o Vereador. Se
o Prefeito tomou essa posição de colocar essa lei que foi prevista pelo ex Prefeito Kaiser, e
com certeza como o Vereador Beto Timóteo deseja que ele saliente sobre essa questão e
tenho certeza que ele ira se salientar. Fiz uma indicação, solicitando o Executivo Municipal
juntamente com a Secretária competente, para que se providencie o ensaibramento e o
patrolamento para a localidade de Ilha Nova e Morro Alto. Pois aquela estrada está em
péssimas condições e terá um evento festivo que ocorrerá no próximo domingo, então eu
tenho certeza que a Secretária de Obras da localidade vai atender essa solicitação.
Também estou preocupado com a questão Mosquito, no interior da Padilha, no Rio da Ilha
e arredores, e sei que se estende a todo o interior. Estou solicitando ao Executivo
Municipal, para que junto com a Secretaria competente, faça um trabalho ostensivo nas
localidades de Padilha, Rio da Ilha e arredores e também peço para que esse trabalho se
estenda até o outro lado do rio para a Fazenda Fialho, Santa Cruz e outras localidades que
ficam do outro lado do rio. Pois essa praga vem nos afligindo e agora com a chegada do
verão se ploriferam, causando doenças e manchas nas pessoas que habitam nessas
regiões. Estou sugerindo uma mobilização, que seja feita através da sugestão de
pesticidas, sendo colocados nos focos desses insetos causando suas mortes. Isso nos dará
um grande resultado se nos mobilizarmos para acabarmos com isso em todas as
localidades, então eu sei que o Secretário do Meio Ambiente, Laone, juntamente com o
Executivo estará interessado em fazer esse trabalho. Semana passada na quinta-feira, dia
dezessete, aconteceu um momento ápice no evento Outubro Rosa; que fica na localidade
do Rio da Ilha. Quero parabenizar a coordenadora da saúde Vanessa, e toda a sua equipe,
e dizer que dia trinta desse mês essa evento acontecera em Padilha, evento esse que é de
prevenção ao Câncer, e que reuniu no Rio da Ilha muitas mulheres e foi um momento
rosa. Quero aqui também parabenizar o Executivo, pelo seu excelente evento
proporcionado pelo dia das crianças no Parque do trabalhador no domingo, evento este
que reuniu várias crianças que foram beneficiadas com agrados e com brinquedos, e são
eventos como este, que fazem Taquara um lugar bom de se viver. Também quero
parabenizar o Executivo pela Secretária Distrital da Padilha pelo trabalho executado na
estrada de Cruzinha Alta e Cruzinha Baixa, localidade esta que fiz uma visita e verifiquei os
trabalhos realizados. Não só foram feitos reparos, mais também as roçadas, pois já havia
tempos que aquela localidade ansiava por esses serviços. Também quero fazer um
requerimento verbal, solicitando o Executivo para que já com a chegada dos canos na
Padilha, especial na localidade do Passo da Ilha, seja feita a colocação dos canos naquela
estrada. Por que os valos que estão ali deixando a estrada estreita causam muito
acidentes, e com certeza a colocação desses canos vai amenizar o numero de acidentes
que ali esta ocorrendo. Semana passada também estive no cemitério municipal, e lá
contemplei o diretor do cemitério o Serginho, e junto com ele o Eraldo Muller, que
trabalha no cemitério no seu lado burocrático, mais acreditem esses dois homens estavam
de vasouras na mão fazendo a limpeza do local. Eu quero dizer que eu contemplei e digo
que fiquei muito feliz, pois quando se tem comprometimento em fazer o serviço, ele
remangam as mangas e o fazem. Sem falar que estão sempre junto com a comunidade,
resolvendo problema a tanto vindicado pela comunidade e por esse Vereador que vos fala
que era o total desamparo que estava o cemitério municipal de Taquara. Hoje
encontramos revitalizado o cemitério, sendo feito pinturas, sendo tirado o lixo que ali se
acumulava. Quero parabenizar essas pessoas que estão comprometidas junto com a
comunidade, em apresentar no dia dois de novembro, que é o dia dos finados, um
cemitério no qual nós podemos chegar lá e termos nossos entes queridos sendo bem
cuidados em seus túmulos. Por isso esta de parabéns então o Serginho que é o diretor do
cemitério. Também quero fazer um requerimento verbal, solicitando o reparo na
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canalização e no calçamento da Rua Bahia, em frente do bar do Juarez, no Bairro Santa
Terezinha. Por que lá visitando aquele local me deparei com um afundamento naquela
rua, podendo assim causar um sério problema ali, e eu sei que o Secretário de Obras vai
prestar atenção nesse meu pedido. Quero agradecer ao Moises pelo tempo cedido por
ele, e quero desejar a todos uma boa semana e que fiquem com Deus. VEREADOR
VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Esse final de
semana eu participei do décimo quarto Congresso do Evangelismo, com o tema: o
evangelho e o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem. Romanos
1 cap. 16. . Parabenizar todos os coordenadores, principalmente o Pastor Fidenco, pastor
do departamento do evangelismo Pastor Jose Aloir da Rosa e Evangelista Ezequias Oliveira
Carpir, pelo belíssimo trabalho que foi feito, pelo seu belíssimo desfile e o culto na praça e
a noite o encerramento no templo central, na qual podemos contar com o Vereador Beto
Lemos, que lá esteve visitando. No sábado estive participando da festa das crianças, e o
Prefeito e sua equipe estão de parabéns pelo belo trabalho que foi feito, e gostaria
também de fazer aqui nesta Casa, não sei qual o Vereador que fez, mais semana passada
foi enviado um e-mail, para segunda a tarde ir a Porto Alegre, para uma reunião com o
Secretário Ciro Simoni, convidado pelo Vereador Guto do PMDB de Igrejinha. Todos
estavam prontos para ir, na hora disseram que não poderíamos ir, pois era só do PMDB,
isso é uma palhaçada o que fizeram com nós, por que todos haviam recebido e-mail e
estavam prontos para ir, e todos estão aqui para comprovar. E inclusive esse projeto da
UTI Neonatal em Taquara, ninguém quer ser estrela, mais que começou e a Dona Marilene
do COMUDE é testemunha. Foi nas reuniões do COMUDE aqui nesta Casa, que nós
começamos a discutir e eu pedi para que se inclua nas demandas sem valor locado o
orçamento participativo, e fico em primeiro lugar na região. Pois não é que eu queira ter
estrela, mais acho que tem que haver respeito a essa Casa e o Vereador Guto de Igrejinha
a desrespeitou. Também aqui gostaria de fazer uma cobrança, está chegando final de ano
e a comunidade tem nos procurado e perguntado se poderão usar coberta que está
descoberta em Taquara. E na verdade eu acho isso um absurdo, e não é por que é um
projeto de governo passado que não deve dar continuidade, tem sim que terminar a rua
coberta. Pois a dinheiro publico que está enterrado ali e tem que haver encerramento no
projeto para que a comunidade venha usar no final de ano e fazer seus eventos como em
todos os outros municípios. E também as Educações Infantis que estão em faze, que nem a
de Campestre que já estava no final quase para ir pros arremates e ate agora não fizeram
praticamente nada. Na Santa Rosa começaram bem depois e já estão bem adiantados que
a campestre, então eu acho que tem que agilizar e inclusive a Promotora já cobrou que
seja feito urgente uma compra de vaga. E também os buracos no calçamento da nossa
cidade não da mais para aguentar, inclusive nós temos visto vários dias anunciarem que
estão fazendo tapa buracos, mais eu não sei quais são as ruas que estão fazendo, por que
não temos visto e esta muito difícil de andar nas nossas ruas. E também aqui ter
humildade para falar, Vereador Balbino estou enxergado muito bem e não preciso de
óculos, eu não vi arrumarem nenhum buraco e também em vários lugares que eu andei
não vi nenhum reparo, como Mundo Novo, Bairro Empresa, então eu não estou
precisando de óculos. E dizer que o Prefeito mandou uma pegadinha para esta Casa, e eu
tenho a humildade de dizer aqui Vereador Nelson que no dia seis do nove, chegou um
projeto nessa Casa no dia nove foi dado publicidade de votado se eu não me engano foi
votado no mesmo dia, mais não tenho certeza. Aonde é o Projeto 183 da Câmara e 158 do
Executivo, aonde autoriza o poder Executivo conceder desconto sobre o IPTU dos
aposentados, como todos os anos nós votamos nessa Casa o que é justo, votamos outra
vez, pois havia aumentado um pouquinho o valor ido para dois mil o desconto do
aposentado. Mais lá em baixo na letra D do parágrafo único tinha uma pegadinha e nós
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não vimos, eu tenho a humildade de dizer que não vi. Quem comprovar renda pessoal
somada com do cônjuge do companheiro não superior ao limite previsto no caput. Quer
dizer somar as duas agora, muitos não vão ter desconto do IPTU, além de cobrarem, com
forme o Vereador falava de um valor de cinco reais para protocolar, agora não vai haver
mais desconto e isso é um absurdo, lá no artigo dois no final ainda diz assim, comprovante
de renda pessoal, bem como do cônjuge do companheiro, somando os dois á maioria dos
aposentados de Taquara não vão ganhar. Isso foi uma pegadinha, por isso que nós
colocamos o Projeto apreciado e nessa Casa eu não voto mais com presa. Um grande
abraço a todos e que Deus ilumine o coração de cada um. VEREADOR ADALBERTO
CARLOS SOARES: Saúdo a todas as pessoas aqui presentes. Hoje eu quero abordar um
tema aqui, que eu peguei no jornal, que é sobre o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço. Vou ler um pedaço da reportagem aqui ela é bem ampla, mais tem uma parte que
eu achei importante, que diz o seguinte: Embora o fundo registre crescimento de
novecentos e trinta e oito por cento, em onze anos, percentual de retorno para os
beneficiários e de apenas sessenta e nove por cento, além da perda da inflação. Isso quer
dizer, se o fundo de garantia por tempo de serviço fosse uma empresa, teria registrado o
segundo maior lucro do país no ano passado, 14. 300 bilhões menor apenas que os 21
bilhões da Petrobras. Mais como é uma poupança do trabalhador, paga pelos patrões e
administrada pelo Governo, o fundo de garantia por tempo de serviço exibe um resultado
bastante em comum em seu balanço, em meio á série de números positivos, o único a
perder dinheiro é o trabalhador, que é dono do patrimônio. Entre 2002 e 2012 o lucro do
fundo de garantia deu um salto de dez vezes, novecentos e trinta e oito por cento e o
patrimônio liquido, dinheiro que o Governo usa para investir em infraestrutura, cresceu
quatrocentos e trinta e três por cento. O valor recebido pela Caixa para administrar as
contas, subiu duzentos e setenta e quatro por cento e chegou a 3.3 bilhões no ano
passado e o total depositado aumento cento e quarenta e dois por cento. Já o valor total
dos juros e da Correção Monetária creditada nas contas dos trabalhadores, ficou em 8.2
bilhões de 2012, uma alta de apenas dezenove por cento na com comparação de 2002, e o
rendimento das contas nesses onze anos foi de 69.15 por cento, bem abaixo da inflação
acumulada no período, medido pelo ILSPC cento e três por cento. Enquanto o fundo vai
muito bem obrigado, o trabalhador está muito mal, pois ao não receber nem a atualização
monetária o dinheiro diminui, não questione as funções sociais do fundo de garantia. Mas
se eu mesmo com isso, com as doações ó minha Casa Minha Vida. O fundo dá lucros, por
que o trabalhador precisa ter prejuízo. O governo esta ganhando dinheiro com o fundo, a
Caixa ganha com o saúdo menor e os empresários pagam menos multa e apenas o
trabalhador perde, afirma o Presidente do fundo de garantia. Então os números são
apavorantes, sobre o fundo, eles tiram um lucro enorme em cima do trabalhador, e fica o
alerta a todos os trabalhadores e aqui diz que o caminho da justiça. Então aqueles
trabalhadores que querem ter mais esclarecimento tem que procurar um advogado e
procurar na justiça, pois tem sim dinheiro a receber, eu acho que isso é importante por
que muitas pessoas estavam desatentas enquanto a isso, e eu era uma dessas pessoas,
mais que fique aqui o alerta. Quero aqui também citar duas indicações que eu fiz, uma é
para que o município proceda na possibilidade de restaurar a pracinha da Vila Santa
Terezinha ao lado da Matriz Santa Terezinha, pois a mesma oferece más condições de uso.
E também solicito que a Secretária de Obras prossiga no termino do serviço de termino da
Rua Palmeira das Missões 1260, no Loteamento Heeger, Bairro Empresa. E também quero
aqui voltar a cobrar providências quanto ao com certo de encanamentos de esgotos na
Rua Gilmar Schaefer que desde o inicio do ano eu estou cobrando, no numero 1560. Pois
na frente da residência esta afundando e os moradores quase não conseguem entrar em
suas casas com seus carros, e também quero pedir providências, para que o Executivo
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proceda no em ensaibramento da estrada do Auto Tucanos que depois da chuvarada não
foi mais nada feito nessa rua. Como também a recuperação da estrada do Santa Rosa do
paraíso das água ate a saída da faixa no hotel. Pra hoje era isso uma boa semana a todos.
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Saudou a todos e iniciou falando da festa
no Parque do Trabalhador e acha que as administrações deveriam investir mais nestas
festas populares. A referida festa era para se realizar no último dia 12/10, mas devido às
condições do tempo foi realizada no dia 19, nesse sentido se reportou as palavras do
Vereador Valdecir quando disse por que não acabar a Rua Coberta? Talvez se estivesse
pronta, a festa poderia se realizar ali. Disse que muitas vezes é interpelado na rua pela
comunidade dizendo que não terminam aquela obra por birra da atual administração, não
acredita que seja isso, mas gostaria de pedir ao Prefeito que se sensibilizasse e concluísse
a Rua Coberta, pois muitos eventos poderiam se realizar junto a Praça. Também não
acredita que a Administração vá retirar daquele local para fazer em outro só porque a
comunidade quer, na verdade o que a comunidade quer é que fique logo pronta para
utilizarem aquele espaço e até mesmo para dar vida naquele local, pois o trânsito hoje
está todo centralizado na rua central, então por que não mudar o foco? Após parabenizou
a Administração pela melhoria no calçamento da Rua Princesa Isabel e acha que a
comunidade está muito agradecida por isso. Disse ainda que não poderia deixar de falar a
respeito do Hospital, esteve lá ontem acompanhando uma pessoa que é de Taquara, mas
trabalha em outro Município e veio para consultar, chegou lá e mandaram embora com
suspeita de apendicite. A pessoa retornou mal para o Hospital, mas pelo que notaram tava
um caos o atendimento e não queriam atender, não sabe se é falta de médico, pois
quando tem um médico ele precisa além de atender os pacientes que estão acamados,
atender também a urgência e emergência, ou seja, isso é impossível. Aí volta aquela
questão o Mãe de Deus está aqui para fazer filantropia ou está aqui para fazer gestão?
Precisamos de uma reunião para discutir este assunto, porque não é mais possível da
maneira que está, ontem das pessoas que estavam lá na frente, todas estavam
insatisfeitas, inclusive chamaram a polícia para um paciente, porque uma mulher não
aguentava mais ficar de pé e o médico mandou embora, o esposo se sentiu prejudicado
porque percebeu a gravidade da situação e quando viu encostou a viatura ao invés de ser
atendido. Ressaltou que é preciso que a Comissão de Saúde tome providências e chamem
aqui o Prefeito, o Diretor do Hospital e dirigentes do Mãe de Deus, porque eles tem que
dizer o que eles querem aqui. Nesse momento o Vereador Lauri Fillmann contribuiu
dizendo que algumas semanas atrás acompanhou uma pessoa muito mal e às 14h ela
estava tendo alta e às 14h30min veio a óbito. O Vereador Adalberto Lemos finalizou
dizendo que é uma lástima o que vem ocorrendo no nosso Hospital e não está culpando os
médicos, pois quem deve fazer gestão é a Administração do Mãe de Deus que se
comprometeu com este Município. Por último falou ao Presidente sobre a questão da
reposição do funcionalismo público municipal e do PPA que até o momento não chegou à
Casa para apreciação. O Presidente Nelson falou que se não vier a tempo entrarão com
um mandato de segurança para garantir, porque foi ganho na justiça. O Vereador
Adalberto concluiu agradecendo o espaço e desejando uma boa semana a todos.
VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Saudou a todos e começou falando de um
Requerimento que encaminhou nesta noite, Votos de Pesar aos familiares da senhora Ligia
Dietrich da Fé, que veio a falecer no dia de hoje. Nesse momento o Presidente Nelson
disse que gostaria que o Requerimento fosse em nome da Casa. O Vereador Arleu acatou
a solicitação e continuou seu pronunciamento dizendo da pessoa muito querida que foi a
Dona Ligia, onde inclusive cuidou de seu filho até os oito anos, hoje ele está com 32. Após
fez um Requerimento Verbal solicitando patrolamento e ensaibramento na Estrada dos
Campos que vai em direção à localidade de Pega Fogo, pois a mesma está quebrando os
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carros devido aos inúmeros buracos. Falou da reunião junto ao DAER, na última quartafeira, onde vários assuntos foram tratados a respeito da segurança das nossas estradas, a
qual o Vereador Eduardo tem lutado tanto por este objetivo. Também está muito
frustrado pela situação da Ponte do Rio dos Sinos, inclusive hoje duas pessoas lhe ligaram
solicitando a retirada da sinaleira da Ponte. Disse que perguntou ao Diretor do DAER sobre
a existência daquela sinaleira, se ela só está prejudicando as pessoas que passam por ali,
mais dois assaltos ocorreram, somando o total de três, roubaram carro, enfim, a
população está apavorada. É urgente a retirada daquele equipamento, pois se não tem
nada na Ponte, então por que a permanência de um semáforo? Disse que lhe informaram
agora de um acidente ocorrido na Fazenda Fialho, parada 111, por falta da reforma no
acostamento com canos que também precisa ser feito através do DAER. Parabenizou a
Administração por duas situações, primeiro pelos festejos do Dia da Criança no Parque do
Trabalhador, segundo pelo Serviço de Atendimento aos Dependentes de Álcool e Drogas,
na Tristão Monteiro, onde esteve levando uma pessoa para fazer uma avaliação e o
atendimento foi muito bom. Finalizou dizendo que teria ainda uma série de coisas para
falar, mas o tempo é curto, desejou uma boa semana a todos. VEREADOR EDUARDO
CARLOS KOHLRAUSCH: Saudou todos os presentes e as pessoas que acompanham pela
internet e ouvem a Rádio Taquara. Inicialmente falou da reunião no DAER, no último dia
16/10, com quinze Vereadores da Região, sendo dez Vereadores de Taquara, um de
Parobé, dois de Igrejinha e dois de Três Coroas, assim como a presença do Professor
Delmar Backes, Diretor da FACCAT e Presidente do COREDE e dos Diretores do DAER,
Coronel André Pinto e Elir Girardi. Acredita que todos saíram muitos satisfeitos, pois a luta
foi elogiada, lembrando que em dezembro terão outra reunião com esse mesmo grupo e
aqueles Vereadores que não puderam estar presentes estão convidados. Agradeceu as
palavras do Vereador Lauri e Vereador Arleu sobre este tema na noite de hoje.
Parabenizou o Vereador Moisés, proponente da Sessão Solene realizada nesta Casa na
última quinta-feira, dia 17/10 em Homenagem aos 21 anos de fundação da Igreja Shalom
em Taquara, são eventos como este que fortalecem a família e é isso que precisam para a
sociedade. Destacou que a Vereadora Sirlei lembrou na noite de hoje sobre o trabalho
realizado pelo senhor Francisco e comentou que há dois anos teve a honra de conceder o
Título de Cidadão Taquarense a ele, um homem muito batalhador. Também agradeceu ao
Prefeito Titinho em nome da comunidade do Bairro Cruzeiro do Sul, pois muitas vezes foi
indicada aqui nesta Casa a necessidade de melhorias na Rua Princesa Isabel e arredores,
lembrando que isso já é um problema de 20 anos e o Prefeito começou recentemente
essas melhorias naquele calçamento tão sofrido, espera ainda que sejam trocados os
canos daquela Rua porque há muito tempo os moradores sofrem com constantes
alagamentos. Parabenizou novamente o Prefeito e o Vice Pimentel, pela valorização das
crianças taquarenses em evento que foi realizado no último sábado no Parque do
Trabalhador com brinquedos infláveis, sorteio de muitas bicicletas e lanches gratuitos.
Sempre tem dito que é preciso valorizar as crianças para que elas se tornem adultos
melhores. Finalizou agradecendo a Deus por estar mais uma vez representando a
comunidade e desejou uma boa semana a todos. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO:
Saudou a todos e iniciou seu pronunciamento parabenizando o senhor Carlos Roberto
Martins, o qual foi eleito na Convenção deste sábado, dia 19/10, para conduzir o PMDB
por mais dois anos. Parabenizou também a Administração pela belíssima festa alusiva ao
Dia das Crianças realizada no Parque do Trabalhador neste final de semana, sabe das
dificuldades existentes em um Município, mas são muito importantes esses momentos de
confraternização com a comunidade, especialmente quando se trata de valorização a
criança. Após falou que continua acontecendo os furtos e arrombamentos no Interior, e
relatou que numa residência foram tirados todos os pertences do morador, o qual é grato
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ao pronto atendimento da Brigada, mas é imprescindível que esta outra viatura, doada
por esta Casa, entre logo em funcionamento. Salientou que é importante fazer um
levantamento dos moradores do Interior com números de telefone e códigos para que
possam se identificar, também ter o GPS das propriedades para que o deslocamento da
Brigada seja mais ágil e o atendimento mais preciso. Outro assunto colocado foi que a
Senadora Ana Amélia Lemos pediu aprovação de urgência do Projeto que amplia a
cobertura do tratamento com remédios de uso oral contra o câncer, o qual será
obrigatório nos planos de saúde. Uma atitude louvável, pois todos sabem o quanto as
pessoas sofrem com essa doença, o pedido foi de urgência devido ao Programa “Outubro
Rosa”, que é justamente a prevenção do câncer. A Senadora busca ainda nesta área a
solução para liberação do medicamento lenalidomida, usado no tratamento do câncer, o
qual está liberado em vários países e a ANVISA não quer liberar no Brasil. Ela também
pediu a redução da guerra fiscal que prejudica dando endividamento aos estados e aos
municípios e se manifestou sobre o uso indevido do FGTS pelo governo, recurso este que
deveria ser transformado em benefício ao trabalhador. Após falou dos encaminhamentos
feitos nesta noite, onde pediu patrolamento e ensaibramento nas estradas do Loteamento
Freguesia do Mundo Novo, pois os moradores daquele local procuraram o Secretário
Distrital, mas não encontraram êxito. Da mesma forma na Rua Osvaldo Brandão, fundos
do Mercado Müller, os moradores estão pedindo providências em especial na limpeza do
lixo que fica acumulado. Falou do trabalho de patrolamento que a Administração que está
fazendo nas estradas do Interior, pois elas estavam muito necessitadas, mas um morador
da localidade de Morro da Pedra se mostrou muito chateado porque o patrolamento que
é feito em frente às propriedades acaba prejudicando o acesso das mesmas, onde os
proprietários precisam refazer suas entradas toda vez que a patrola passa. Nesse sentido
solicitou que o Prefeito peça aos Secretários Distritais um cuidado especial na hora de
realizar este trabalho. Nesse momento o Vereador Telmo solicitou um aparte e comentou
que quando o Secretário Distrital acompanha o serviço junto ao patrolamento ele é
diferenciado, porque muitas vezes o maquinista quer fazer o trabalho muito rápido e
acaba obstruindo a passagem dos moradores. Prosseguindo o Vereador Guido falou que
esteve na reunião junto ao DAER onde estão lutando por sinalizações nas rodovias e
aproveitou essa oportunidade para reivindicar os acessos em Entrepelado, Santa Cruz e
Fazenda Fialho no intuito de facilitar a entrada e saída de veículos e diminuir o risco de
acidentes. Falou também sobre a Ponte do Rio dos Sinos e ontem a tarde passou por baixo
dela de barco, esteve observando e não notou problema algum, apenas os pilares que
precisam de uma proteção, sabe que não é técnico, mas visivelmente não aparenta nada,
então fica esse transtorno com assaltos acontecendo e a situação é preocupante. Também
encaminhou nesta noite Votos de Pesar aos familiares do senhor Elno Lima da Silva que
veio a falecer no último dia 20, no Bairro Santa Rosa. Falou ainda da Programação que o
Município está realizando sobre o Outubro Rosa, e parece que também será realizado o
Novembro Azul que é a prevenção do câncer de próstata. Destacou a importância do
trabalho realizado pelo senhor Osmar na localidade de Padilha Velha, o qual está sempre
lutando por aquela comunidade. Por fim falou do Requerimento de sua autoria feito nesta
Sessão, solicitando que os Hospitais da Região informem quantos nascimentos ocorreram
desde 2012 até a presente data, bem como quantos natimortos e quantos precisaram de
UTI Neonatal, pois foi votado na Consulta Popular o pedido desta UTI. Este levantamento
é muito importante, pois nesta semana o Secretário Ciro Simoni disse que a nossa Região
não necessita de UTI Neonatal e as que existem hoje são suficientes para atender a
comunidade. Agradeceu o espaço concedido. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS:
Inicialmente falou a respeito do patrulhamento no Interior, onde a Câmara também
repassou mais uma verba para a reforma de uma camionete, a qual já está fazendo este
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trabalho no Interior. Hoje o Tenente Fragoso informou que talvez na próxima quinta-feira
a outra camionete que esta Casa repassou a verba ao CONSEPRO para a compra, também
já comece a fazer o patrulhamento. Após falou da operação tapa buracos no Centro da
cidade e não concorda que isso seja feito nos horários de expediente, exemplo, meio da
tarde, pois isso gera um grande transtorno a todos e a Administração deve repensar nos
horários para esse tipo de trabalho que não atrapalhe o trânsito de veículos e pedestres.
Disse que tem coisas que não podem acontecer e é preciso estar preparados para
imprevistos como o de hoje a tarde aonde um veículo estragou em frente à Prefeitura e
até a chegada do guincho o trânsito ficou um caos. Está na hora de mudar as coisas ou vão
sofrer a cobrança da população. Hoje a tarde esteve nesta Casa o Presidente da
Associação dos Aposentados e Pensionistas de Taquara, o qual trouxe junto a Lei de
isenção do IPTU dizendo que está tendo prejuízo e muita reclamação por conta desta Lei,
nesse sentido o Vereador Nelson disse a ele que o Projeto foi votado na forma original,
mas irá conversar com o Prefeito sobre esse assunto. Outra coisa que não pode acontecer,
mas vem acontecendo ao longo das administrações é que o Prefeito deve informar os seus
Servidores para que não joguem em cima do Vereador aquilo que é de sua
responsabilidade, pois cada um deve assumir a sua parte, talvez devessem ter mudado a
Lei, não mudaram, até podem ter esta parcela de responsabilidade, mas acredita que o
Servidor não tem autorização para dizer que a culpa é do Vereador. Após falou do
problema do Hospital e disse que se o Mãe de Deus não quer mais ficar, então deve largar,
pois tem muitos que querem assumir, relatou uma situação aonde uma senhora foi com
uma criança ao Hospital e o Médico não quis atender alegando que estaria indo dormir
naquele horário. Disse que é um absurdo, pois ninguém paga ninguém para dormir e
agora é a hora da Comissão de Saúde apertar o cerco novamente. Vai conversar sobre isto
com os Vereadores e chamar o Diretor do Hospital e o Prefeito para virem a esta Casa
prestar explicações. 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. O
referido pedido foi aprovado por unanimidade dos Vereadores. Dando segmento aos
trabalhos 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. Antes da votação o Presidente
retirou de pauta o Projeto de Lei nº 195/2013 (Executivo nº 170) que: Prorroga o prazo de
contratação temporária prevista na Lei Municipal nº 5.263, de 10 de julho de 2013, que
autoriza a contratar, temporariamente, Agente de Fiscalização de Trânsito, e, dá outras
providências. O Presidente justificou a retirada para uma melhor analise do Projeto junto
ao Executivo Municipal. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 114/2013 DE AUTORIA DO
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO - Autoriza o Poder Executivo a conceder
permissão para a queima controlada no Município de Taquara, conforme Lei estadual nº
13.931, de 30 de janeiro de 2012, que alterou o código florestal estadual. Na Comissão
Geral de Pareceres o Relator, Vereador Arleu Machado apresentou Parecer favorável ao
Projeto na sua forma original, acompanhado de voto favorável com ressalva ao Parecer do
Vereador Régis de Souza, o qual não apresentou ressalva por escrito, e, voto contrário ao
Parecer da Vereadora Sirlei Silveira. A Comissão Permanente de Terras, Patrimônio,
Habitação e Meio Ambiente apresentou Parecer favorável na forma original. Posto em
discussão, seguido de votação o Projeto foi APROVADO na sua forma original com (11)
onze votos favoráveis dos Vereadores: Arleu Machado, Telmo Vieira, Roberto Timóteo,
Guido Mario, Régis de Souza, Moisés Rangel, Luiz Carlos Balbino, Valdecir de Almeida,
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Lauri Fillmann, Eduardo Kohlrausch e Adalberto Soares. E, 03 (três) votos contrários dos
Vereadores: Adalberto Lemos, Sandra Schaeffer e Sirlei Silveira. Manifestaram-se os
Vereadores: Arleu, Sandra, Sirlei, Adalberto Lemos, Telmo, Nelson, Moisés, Lauri, Balbino,
Valdecir e Guido. PROJETO DE LEI Nº 206/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR LAURI
FILLMANN - Institui a Semana Municipal de Redução de Desastres, 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: Lauri, Nelson, Eduardo, Telmo, Adalberto Soares, Valdecir e Guido. Após a
Ordem do Dia o Presidente da Casa, com a concordância dos demais Vereadores colocou
em bloco a votação da matéria a seguir, a qual foi lida anteriormente nesta Sessão e a
mesma foi APROVADA por unanimidade dos Vereadores: Requerimentos: Nº 239 a
243/2013. Indicações: Nº 757 a 769/2013. Ata: Sessão Solene de Homenagem aos 21 anos
de fundação da Igreja Shalom em Taquara. Requerimentos Verbais: VEREADOR TELMO
VIEIRA: 1º - Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente
providencie com a máxima urgência a colocação de canos na estrada de Passo da Ilha em
Padilha. Tal pedido se justifica tendo em vista de que os canos já se encontram no local e a
comunidade anseia por essa melhoria, pois a estrada oferece risco de acidente. 2º Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente providencie o
reparo na canalização e no calçamento da Rua Bahia, Bairro Santa Teresinha, em frente ao
Bar do Juarez. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: 3º - Solicito que o Executivo
Municipal juntamente com a Secretaria competente proceda no serviço de patrolamento
e ensaibramento na estrada de Alto Tucanos, pois a mesma encontra-se em mau estado
de conservação dificultando a passagem de veículos e pedestres. VEREADOR ARLEU
MACHADO DE OLIVEIRA: 4º - Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a
Secretaria competente proceda no serviço de patrolamento e ensaibramento na Estrada
dos Campos que vai em direção à localidade de Pega Fogo, pois a mesma apresenta
inúmeros buracos causando prejuízo aos veículos. Nada mais havendo a tratar, às
20h25min o Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária agendando outra
para o dia 29/10, terça-feira, às 18h, tendo em vista que dia 28/10, segunda-feira será
feriado alusivo ao Dia do Funcionário Público. 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,
21
de
outubro
de
2013......................................................................................Silvana Lopes e Mateus Diovani.
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