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ATA Nº 3.839 

Aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2013, às 18h no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 39ª 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, e hoje excepcionalmente está ocorrendo na terça-feira, tendo em vista o 
feriado do Dia do Servidor Público, ocorrido no dia de ontem, 28/10. A partir desse 
momento o Presidente deu início aos trabalhos da noite convidando a todos para 
realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso. Em seguida, juntamente com os demais 
Vereadores o Presidente realizou a entrega de um cheque no valor de R$ 2.000,00 (dois 
mil reais), à APATA – Associação de Proteção aos Animais de Taquara. O valor é 
decorrente de medidas que resultaram economia financeira do Poder Legislativo, sendo 
efetuada devolução antecipada de receitas relativas ao duodécimo para o Executivo 
Municipal, sugerindo que tal valor fosse aplicado como auxílio financeiro a APATA, 
conforme Ofício Administrativo nº 026/2013. Aproveitando a ocasião o Presidente 
convidou a menina Milena, Vereadora Mirim desta legislatura mais votada de Taquara, 
para tirar uma foto junto aos Vereadores desta Casa. Depois disso foi solicitada a inversão 
de pauta devido a compromissos agendados pelos seguintes Vereadores: Lauri Fillmann, 
Sandra Schaeffer, Eduardo Kohlrausch e Luiz Carlos Balbino. O Presidente colocou a 
referida solicitação em deliberação do Plenário e a mesma foi acatada por unanimidade 
dos Vereadores. Na sequência o Presidente 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 849/2013, em atenção à solicitação 
verbal, feita por esta colenda Câmara de Vereadores, do plano de trabalho, em relação ao 
Projeto de Lei nº 201/2013 (Executivo nº 176), que trata de repasse de recursos 
financeiros ao Clube Comercial de Taquara. OFÍCIO Nº 850/2013, encaminha Leis 
Municipais nº 5.331 a 5.333, sancionadas em 16 de outubro de 2013. OFÍCIO Nº 861/2013, 
encaminha Leis Municipais nº 5.334 e 5.335, sancionadas em 23 de outubro de 2013. LEIS 
PROMULGADAS PELA CÂMARA DE VEREADORES DE TAQUARA: Nº 5.314 a 5.319, de 03 
de outubro de 2013. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: DECRETO LEGISLATIVO Nº 002 
de autoria do VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA – Concede o Título de 
Benemérito Cidadão Taquarense ao senhor OSMAR ANILDO KERSCHNER. DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 003 de autoria do VEREADOR TELMO VIEIRA - Concede o Título de 
Cidadão Taquarense ao senhor GABRIEL ROCHELLI ROST. PROJETO DE LEI Nº 212/2013 
(Executivo Nº 180) Altera o Parágrafo único, do artigo 7º, da Lei Municipal nº 5.248, de 25 
de junho de 2013, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Entorpecentes – 
COMEN, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 214/2013 (Executivo Nº 183) Altera 
o Parágrafo único, do artigo 2º, da Lei Municipal nº 5.309, de 13 de setembro de 2013, 
que autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de Permissão de Uso de Bem Imóvel com a 
empresa POLIPRIM RECICLAGEM E COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA., bem como, 
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conceder auxílio financeiro no valor de até R$ 60.000,00, e, dá outras providências. 
PROJETO DE LEI Nº 215/2013 (Executivo Nº 185) Autoriza o Poder Executivo a 
disponibilizar horas máquinas e carga de saibro para a empresa EKOBIO INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE MADEIRA BIO SINTÉTICA LTDA., e, dá outras providências. PROJETO DE LEI 
Nº 216/2013 (Executivo Nº 187) Dispõe sobre o reajuste anual das remunerações dos 
servidores públicos municipais de Taquara, relativo ao ano base de 2012 e 2013, e dá 
outras providências. PROJETO DE LEI Nº 217/2013 de autoria da MESA DIRETORA - Revisa 
valor dos subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito, relativo ao ano base de 2013, e dá 
outras providências. PROJETO DE LEI Nº 218/2013 de autoria da MESA DIRETORA - Revisa 
valor dos subsídios dos Secretários, relativo ao ano base de 2013, e dá outras 
providências. PROJETO DE LEI Nº 219/2013 (Executivo Nº 189) Autoriza o Poder Executivo 
a instituir turno único no serviço público municipal, e, dá outras providências. PROJETO DE 
LEI Nº 221/2013 de autoria da MESA DIRETORA - Fica instituído turno único na Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, no período de 04 de novembro de 2013 a 28 de fevereiro de 
2014, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 222/2013 de autoria da MESA 
DIRETORA - Estabelece regras para incorporação das parcelas remuneratórias relativas à 
“Função Gratificada – FG” aos proventos de aposentaria dos servidores do Poder 
Legislativo de Taquara. PROJETO DE LEI Nº 223/2013 de autoria do VEREADOR VALDECIR 
VARGAS DE ALMEIDA - Institui a SEMANA DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO, e 
inclui a mesma no Calendário de Eventos do Município de Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 
224/2013 de autoria do VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA - Institui homenagem 
especial aos CONSELHEIROS TUTELARES DE TAQUARA/RS, e inclui no Calendário de 
Eventos do Município de Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 225/2013 de autoria do 
VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA - Regulamenta a destinação de recursos 
públicos nas atividades de promoção cultural e apresentações artísticas, reservando 
percentual dos valores para contratação de artistas nascidos ou domiciliados em Taquara. 
REQUERIMENTOS: Nº 244/2013 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Através deste 
solicito ao Presidente desta Casa, Vereador Nelson José Martins, que seja realizada uma 
Sessão Solene em homenagem aos 50 anos da Sociedade Esportiva Recreativa Santos, 
fundada em 10/12/1963, a realizar-se no dia 05 de dezembro do corrente ano, às 19h, no 
Plenário desta Casa Legislativa. Nº 245/2013 VEREADORES RÉGIS DE SOUZA, GUIDO 
MARIO PRASS E TELMO VIEIRA: Por meio deste solicitamos a Mesa Diretora desta Casa 
Legislativa, que coloque em votação do Plenário a indicação de nomear como JOZSEF 
CSEKE o Plenarinho da Câmara de Vereadores de Taquara/RS. Subscrevem os Líderes de 
Bancada do PMDB, PP e PTB. Nº 246/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: 
Solicito que a Mesa Diretora marque com urgência com o Engenheiro do DAER de São 
Francisco de Paula e Secretário de Obras do nosso Município uma reunião de trabalho no 
Bairro Cruzeiro do Sul para tratarmos de medidas para evitar alagamentos como os 
ocorridos dias atrás, pois sabemos que com a abertura de uma pequena galeria se resolve 
este problema que se estende anos após anos. Nº 247/2013 VEREADOR ROBERTO 
TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito a Mesa Diretora que marque uma reunião com os 
contabilistas do Município, Secretário da Fazenda, Secretário de Desenvolvimento e todos 
os Vereadores desta Casa para tratar do assunto referente ao protocolo de pedido 
de certidão negativa das empresas enquadradas no simples nacional, conforme consta em 
Pedido de Informação Nº 113, datado de 1º de outubro de 2013, de autoria deste 
Vereador (em anexo). Nº 248/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito 
a Mesa Diretora que marque reunião com os Vereadores desta Casa, o COMUDE e o 
Secretário de Desenvolvimento para tratarmos de medidas e critérios para fiscalização 
de áreas cedidas pelo Executivo Municipal como política de desenvolvimento. Nº 
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249/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Envia Votos de Congratulações a todas as 
Coordenadoras Municipais da Saúde e suas Equipes pelo brilhante trabalho desenvolvido 
em nosso município durante o evento “Outubro Rosa”. Justificativa: Através do trabalho e 
auxílio financeiro destas pessoas nas despesas com ornamentação e cocktail nos setores 
citados, foi possível a integração com a comunidade local, havendo uma grande 
confraternização entre todos. Nº 250/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Envia Votos de 
Congratulações ao Secretário Municipal da Saúde, Dr. Carlos Alberto Pimentel, pelo 
brilhante trabalho desenvolvido em nosso município durante o evento “Outubro Rosa”. Nº 
251/2013 VEREADORA SIRLEI SILVEIRA: Venho por meio deste, informar que na semana 
passada a Comissão de Educação, Cultura e Esporte desta Casa, recebeu os Soldados 
responsáveis pelo PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, 
que vieram externar as dificuldades encontradas para garantir a execução do Programa, 
na rede municipal, estadual e particular de ensino, sendo que naquele momento, 
demonstraram o desejo de serem recebidos pelo Presidente desta Casa e pelos demais 
Vereadores, para juntamente com o Major Zanini, explanar o Projeto e as suas 
dificuldades em realizá-lo. Para tanto solicitamos ao Senhor Presidente Nelson José 
Martins, um espaço neste Plenário para a próxima segunda-feira, dia 04 de novembro de 
2013, às 17 horas, para que receba, juntamente com todos os Vereadores, os Soldados 
acompanhados do Major Zanini, para sua explanação e possíveis deliberações que possam 
surgir nesse dia. Nº 252/2013 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicita ao Presidente 
desta Casa, que seja realizada uma homenagem no início da Sessão Ordinária do dia 18 de 
novembro de 2013, com entrega de Certificado de Honra ao Mérito pelos relevantes 
trabalhos que os Conselheiros Tutelares de nossa cidade vêm executando em prol da 
Comunidade Taquarense. Justificativa: A Lei Federal Nº 11.622 de 19 de dezembro de 
2007, Instituiu o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, que é o dia 18 de novembro. Neste 
sentido estamos apresentando esta Homenagem, bem como apresentando Projeto de Lei, 
incluindo a mesma no calendário de Eventos do Município de Taquara/RS. Nº 253/2013 
VEREADOR ARLEU DE OLIVEIRA: Envia Votos de Congratulações e Sucesso a Direção, 
Professores e Alunos da Escola Municipal Rudi Lindmeyer, localizada no Paredão Baixo – 
Quilombo e à Escola  Municipal Zeferino, do Pega Fogo que participaram da Conferência 
Estadual Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente na Escola. Houve disputa em Porto Alegre 
onde participaram inúmeras Escolas do Estado do Rio Grande do Sul, ficando as duas 
Escolas classificadas no final, entre as 120 escolhidas. Deste total, foram selecionados para 
irem a Brasília disputar a final, 27 Escolas Rio-grandenses, ficando estas duas Escolas 
Taquarenses classificadas entre este número para participar das Oficinas. O Projeto 
vencedor pelo colégio do Paredão teve o tema: “Água nossa de cada dia. 
Reaproveitamento da água.” O Aluno que apresentou o tema é do Paredão Baixo, o jovem 
Robson da Silva Alves. A Diretora é a senhora Aline de Oliveira Mota. E, as Professoras são: 
Camila e Mariza. A Viagem à Brasília está agendada para os dias 23 à 28/11/2013. Aos 
nossos representantes os nossos parabéns, desejando sucesso nesta nova etapa, pois 
estarão representando a cidade de Taquara a nível nacional, em uma disputa saudável e 
de louvor. PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 119/2013 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito 
informação se o Município de Taquara foi contemplado no Programa de Aceleração de 
Crescimento - PAC2 MOBILIDADE URBANA. Se foi contemplado, quais foram os recursos. 
Se não foi qual o motivo. Justifico o pedido, pois nossa cidade precisa de investimentos na 
área do trânsito e passeios públicos. Nº 120/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS 
SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal informe esta Casa Legislativa como funciona o 
processo de seleção de empresas que se beneficiam dos melhores locais colocando placas 
somente nos lugares de grande destaque do Centro de nossa cidade, usando o nome da 
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empresa. Meu questionamento é no sentido de buscar uma forma de ampliação no intuito 
de identificar ruas e bairros de nossa cidade não somente no Centro. Justificativa: Fica 
muito bom para Empresa fazer sua divulgação só em locais de destaque, penso que 
devemos fazer este tipo de ação para atingir toda a cidade, não somente onde é 
interessante para a empresa. Nº 121/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: 
Solicito ao Executivo Municipal que informe esta Casa Legislativa por qual razão se 
encontram parados quatro ônibus escolares e um caminhão da  agricultura familiar atrás 
do prédio da Secretaria de Educação. Nº 122/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS 
SANTOS: Solicito ao Executivo Municipal que informe esta Casa Legislativa qual o número 
de Empresas que hoje  usufruem de bens do Município, digo, áreas de terra, terrenos, 
prédios, aluguéis, recurso financeiro e isenções, sejam do tipo que forem, e encaminhe 
com o máximo de urgência relatórios detalhado da situação de cumprimento das cláusulas 
contratuais de todas as empresas beneficiadas. INDICAÇÕES: Nº 770/2013 VEREADOR 
GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria 
competente estude a viabilidade de construir uma cancha de bocha coberta e uma quadra 
de basquete com piso queimado no Parque do Trabalhador, para possibilitar mais opções 
de lazer aos visitantes. Nº 771/2013 VEREADOR ADALBERTO LEMOS: Solicito que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria  competente estude a possibilidade de com a 
máxima urgência proceder no aumento da canalização e ampliação das bocas de lobos 
entre as Ruas: Arlindo Cândido Rangel, Montevidéu, Brasília, Buenos Aires, até a Rua Lima 
no Bairro Empresa. Justificativa: Em tempos de volumes de chuvas as referidas Ruas ficam 
alagadas entrando nas residências, provocando aos moradores a perda de todos os seus 
pertences, conforme mostra as fotos em anexo. Nº 772/2013 VEREADOR ADALBERTO 
LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria  competente proceda 
com urgência no conserto de um buraco que abriu em frente ao Posto de Saúde do Bairro 
Empresa, nos dois lados da Rua La Paz, oferecendo risco às pessoas que por ali passam, 
conforme mostra as fotos em anexo. Nº 773/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: 
Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda nos 
seguintes serviços de melhorias na estrada da localidade de Morro Negro a 70 metros da 
ERS 020: Limpeza da sarjeta em toda a sua extensão; Construção de um bueiro para evitar 
que as águas e o material da estrada vão parar no pátio das residências; Revisão na 
iluminação pública, pois o sistema de distribuição é antigo e as luminárias constantemente 
apresentam problemas. Nº 774/2013 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que a 
Secretaria de Planejamento inclua a construção de um Pontilhão novo de concreto para 
substituição ao de madeira na Rua Erechim, no Bairro Jardim do Prado. Justifico o pedido, 
pois há mais de 16 anos a mesma está neste local e acusa sinais de perigo aos munícipes 
inclusive causando danos aos veículos. Nº 775/2013 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: 
Requeiro a limpeza de valo na Rua Travessa Ludwig, sendo a primeira Rua a direita sentido 
ERS 239 vindo da Rua Sete de Setembro, do Bairro Santa Teresinha. Justifico tal pedido, 
pois a chuva dos últimos dias alagou as residências que ali se encontram por falta de 
manutenção do valo. Nº 776/2013 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Indico ao Prefeito 
Municipal e ao GGIM a possibilidade de equipes como Bombeiros, Secretaria de Obras e 
Trânsito, realizem força tarefa no dia posterior a enxurradas e alagamentos nas vias 
centrais da cidade. Justifico o pedido, pois os comerciantes limpam suas lojas e comércios, 
sendo que as calçadas e ruas ficam sujas, embarradas e propícias ao mau cheiro e 
proliferação de doenças. Nº 777/2013 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicito que o 
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda na limpeza do 
Arroio Sonda no Bairro Santa Teresinha entre as Ruas David Canabarro e Rua 7 de 
Setembro. Nº 778/2013 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito a pintura de faixa de 
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segurança na Rua Flores da Cunha, em frente aos pavilhões da Empresa Crisalys, no Bairro 
Mundo Novo. Nº 779/2013 VEREADOR RÉGIS DE SOUZA: Solicito que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria de Obras faça uma limpeza nos canos de esgoto cloacal e 
fluvial da Rua Francisco de Freitas, no Bairro Santa Maria, ao lado do “Armazém do Toco”, 
e inclua em seus planejamentos o calçamento da mesma Rua. Nº 780/2013 VEREADOR 
RÉGIS DE SOUZA: Solicito ao Exmo Prefeito Municipal que agende uma reunião em caráter 
de urgência com a Direção da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Taquara, 
para que posteriormente encaminhe a esta Casa Legislativa um Projeto de Lei que altere 
os seguintes dados da atual Lei de isenção do IPTU aos aposentados: Opção a - Aumento 
para 03 (três) mil reais a soma do limite da renda do aposentado e cônjuge. Opção b - 
Revogue a letra "d" do art. 1° da lei vigente. Nº 781/2013 VEREADOR VALDECIR DE 
ALMEIDA: Solicita ao Executivo Municipal que reveja a Lei Municipal Nº 5.313, de 24 de 
setembro de 2013, que: Autoriza o Poder Executivo a conceder descontos sobre o valor do 
IPTU aos aposentados, às pessoas de 65 (sessenta e cinco) anos ou mais ainda não 
aposentadas, aos inativos, pensionistas e deficientes físicos e mentais, para o exercício de 
2014, e dá outras providências; encaminhando a esta Casa, um Projeto de Lei suprimindo 
a letra “d” do parágrafo único do Artigo 1º, da Lei que tem a seguinte redação: d) que 
comprovar renda pessoal somada com seu cônjuge ou companheiro (a) não superior ao 
limite previsto no caput. Tal solicitação prende-se ao fato, de que há vários anos este 
desconto vem sendo aplicado às pessoas de 65 (sessenta e cinco) anos ou mais ainda não 
aposentadas, aos inativos, pensionistas e deficientes físicos e mentais, onde a renda 
exigida era apenas a do proprietário do imóvel, conforme pode ser visto na Lei Municipal 
Nº 5.126, de 20 de novembro de 2012, em anexo. Agora com a inclusão da letra “d” temos 
a previsão da soma da renda familiar, o que vem prejudicar aquelas pessoas que no ano 
anterior tiveram o desconto para o ano de 2013, e agora com esta alteração na Lei para o 
exercício de 2014, não receberão esta isenção. Contando com a sensibilidade da 
Administração, aguardamos Projeto de Lei com a alteração solicitada à Lei Municipal 
5.313, de 24 de setembro de 2013. Nº 782/2013 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: 
Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente proceda na 
desobstrução de uma boca de lobo localizada na Rua da Empresa, próximo à esquina com 
a Rua Montevidéu, nº 540, no Bairro Empresa. Nº 783/2013 VEREADOR VALDECIR DE 
ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente 
proceda no conserto de um buraco que ocasionou o afundamento do calçamento na Rua 
Waldomiro Mello, próximo ao nº 1703, no Bairro Empresa. Há possibilidade de que seja 
cano de esgoto quebrado. Nº 784/2013 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: Solicito que o 
Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente proceda no conserto de 
dois buracos que ocasionaram o afundamento no calçamento e na calçada localizada na 
Rua Olímpio Cândido da Silva, próximos ao nº 895, no Bairro Empresa. Há possibilidade de 
que seja cano de esgoto quebrado. Nº 785/2013 VEREADOR VALDECIR DE ALMEIDA: 
Solicito ao Executivo Municipal providências urgentes em relação ao Arroio Sonda, sentido 
ERS 239, uns 100 metros próximos da Rua Chile, pois parte do muro desmoronou caindo 
dentro do Arroio e as extremidades racharam, causando enorme perigo, conforme 
mostram as fotos em anexo. Solicito ainda que seja notificada a empresa que realizou a 
obra, pois segundo informações a mesma ainda não recebeu pelo serviço prestado, o qual 
foi efetivado no ano passado. Nº 786/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: 
Solicito que o Executivo municipal através da Secretaria competente proceda na abertura 
de um bueiro junto à esquina da Rua Bahia com a Rua Felipe Max, no Bairro Santa 
Teresinha para que amenize a entrada de água nas casas em épocas de chuvas. Nº 
787/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que o Executivo municipal 



Ata nº 3.939, de 29 de outubro de 2013                                                                     Página 6 de 19 
 

através do Setor de Iluminação Pública proceda com urgência no conserto de lâmpadas na 
Rua José Avelino Ostermann, no Bairro Jardim do Prado. Nº 788/2013 VEREADOR 
ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria 
competente proceda na criação de uma Cartilha de Orientação e Incentivo para que a 
comunidade participe dos Conselhos Municipais. Nº 789/2013 VEREADOR ROBERTO 
TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através do Setor de Iluminação 
Pública proceda com urgência no conserto de lâmpadas na Rua Osvaldo de Souza, próximo 
ao nº 552, no Bairro Empresa. Nº 790/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: 
Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda com 
urgência no conserto de uma boca de lobo  localizada na Rua Humberto Castelo Branco, nº 
2034 no Bairro Petrópolis. Nº 791/2013 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que a 
Secretaria de Planejamento e Obras avalie a possibilidade de canalizar a Rua Getúlio 
Vargas, próximo ao nº 684, no Bairro Ideal, pois neste local não possui canalização e o 
esgoto é despejado direto as margens da ERS 239, causando mau cheiro aos moradores 
daquele local. Nº 792/2013 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo 
Municipal juntamente com a Secretaria de Obras proceda com urgência no conserto de 
um buraco localizado bem ao meio da Rua Júlio de Castilhos, entre a FIAT e a Empresa 
Candemil Ferros, no Bairro Cruzeiro do Sul, pois o mesmo está causando perigo aos 
pedestres. Nº 793/2013 VEREADOR ADALBERTO SOARES: Solicito que o Executivo 
Municipal juntamente com o Setor de Iluminação Pública proceda no conserto de uma 
luminária localizada na entrada da localidade de Açoita Cavalo, nº 310. Nº 794/2013 
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através 
da Secretaria competente proceda com urgência numa vistoria técnica no Colégio 
Municipal Theóphilo Sauer para que se tenha certeza de que a queda parcial do muro na 
última semana não afetou a estrutura do prédio e assim preservando nossa comunidade 
de risco de novos desmoronamentos. Nº 795/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS 
SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda 
numa vistoria do material utilizado no conserto do calçamento de nossa cidade, pois 
podemos perceber que em diversos locais onde ocorreu o conserto estão afundando 
por causa de uso de saibro com barro, e assim comprometendo todo o serviço de reparo 
do calçamento. Nº 796/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que o 
Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda no conserto de 
calçamento na Travessa Santa Rosa, esquina com o Loteamento dos Coqueiros. Nº 
797/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal 
através do Setor de Iluminação Pública proceda com urgência no conserto de uma 
lâmpada na Rua Albino Boes, em frente ao nº 3388, Loteamento dos Coqueiros. Nº 
798/2013 VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal, 
juntamente com a Secretaria competente proceda no conserto da cabeceira da ponte 
localizada na Rua Chile no Bairro Empresa, pois a mesma está desnivelada em relação à 
referida Rua, provocando assim danos aos veículos que ali transitam. Nº 799/2013 
VEREADOR EDUARDO KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com 
a Secretaria competente proceda no serviço de patrolamento e ensaibramento na estrada 
em Olhos D'água próximo à última Ponte, pois a mesma está deteriorada devido às 
últimas chuvas. Nº 800/2013 VEREADOR MOISÉS RANGEL: Solicito que o Executivo 
Municipal juntamente com a Secretaria competente providencie o conserto de um bueiro 
na localidade de Quarto Frio, em frente à residência do Senhor Ari Klain. Nº 801/2013 
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com o 
Setor de Iluminação Pública providencie o conserto de duas luminárias na Rua Osvaldo 
Brandão, no Bairro Santa Maria. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício da Onze 
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Construtora e Urbanizadora LTDA, em atenção ao Requerimento Verbal do Vereador 
Telmo Vieira, aprovado em Sessão Ordinária do dia 07 de outubro de 2013, contido no 
Ofício D.L nº 612/2013. Convite do Taquara Automóvel Clube – TAC, para a 6ª Etapa da 
Copa FACCAT/Taquara de Velocidade em Pista de Terra, a realizar-se no próximo dia 
09/11, a partir das 17h. Diversos Telegramas do Ministério da Saúde e Comunicados do 
Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiro ao Fundo 
Municipal de Saúde e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Informativo da 
Assembleia Legislativa em relação às Atividades da Comissão de Educação, Cultura, 
Desporto, Ciência e Tecnologia, no 1º semestre de 2013. Após, diante da 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 195/2013 (Executivo Nº 170) Prorroga o prazo de contratação temporária prevista 
na Lei Municipal nº 5.263, de 10 de julho de 2013, que autoriza a contratar, 
temporariamente, Agentes de Fiscalização de Trânsito, e, dá outras providencias. A 
Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização 
apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto em questão na sua forma original. 
Manifestaram-se sobre a matéria os Vereadores: Arleu, Nelson, Roberto Timóteo, 
Adalberto Lemos, Moisés, Adalberto Soares, Eduardo, Valdecir, Luiz Carlos Balbino, Guido 
Mario, Lauri, Sandra e Régis. Diante de algumas colocações e por entender que o Projeto 
deve ser melhor avaliado, o Vereador Régis de Souza, na condição de Líder de Governo 
solicitou a Retirada de Pauta do mesmo. Nesse sentido o Presidente colocou a referida 
solicitação em deliberação do Plenário e a mesma foi acatada por unanimidade dos 
Vereadores, sendo o Projeto nº 195 Retirado de Pauta da presente Sessão. PROJETO DE 
LEI Nº 200/2013 (Executivo Nº 174) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
financeiros, no valor de até R$ 5.000,00 para a ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO LIVRO DE 
TAQUARA, CNPJ nº 06.992.446/0001-84, e, e dá outras providências. O Executivo 
Municipal encaminhou Mensagem Retificativa ao presente Projeto alterando a Ementa, o 
Artigo 1º e o Parágrafo Único do presente Projeto, conforme Ofício nº 846/2013. A 
Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização 
apresentaram Pareceres favoráveis acatando a Mensagem Retificativa. Posto em 
discussão, seguido de votação o Projeto foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-
se os Vereadores: Valdecir, Sandra, Luiz Carlos Balbino, Adalberto Lemos, Telmo, Lauri, 
Nelson, Guido Mario, Sirlei e Roberto Timóteo. PROJETO DE LEI Nº 201/2013 (Executivo 
Nº 176) Autoriza o Poder executivo a repassar recursos financeiros, no valor de até R$ 
7.000,00 para o CLUBE COMERCIAL DE TAQUARA, CNPJ nº 97.763.155/0001-11, e dá 
outras providências. O Executivo Municipal encaminhou Mensagem Retificativa alterando 
a Ementa e ao Artigo 1º do presente Projeto, conforme Ofício nº 829/2013. Na Comissão 
Geral de Pareceres o Relator, Vereador Arleu Machado apresentou Parecer favorável ao 
Projeto acatando a Mensagem Retificativa, acompanhado de voto favorável ao Parecer da 
Vereadora Sirlei Silveira e voto favorável com ressalva do Vereador Régis de Souza, o qual 
não apresentou ressalva por escrito. A Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização 
apresentou Parecer favorável acatando a Mensagem Retificativa. Posto em discussão, 
seguido de votação o Projeto foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os 
Vereadores: Adalberto Soares, Nelson, Lauri e Adalberto Lemos. Após a votação o 
Presidente da Casa, com a concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a 
votação da matéria a seguir e a mesma foi APROVADA por unanimidade dos Vereadores. 
Nesse momento o Vereador Valdecir de Almeida solicitou votação separada do 
Requerimento nº 245/2013 e o Vereador Arleu de Oliveira solicitou votação separada do 
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Requerimento nº 253/2013, ambos lidos anteriormente nesta Sessão. Segue a matéria 
votada e aprovada em bloco: Requerimentos: Nº 244 e 246 a 252/2013. Pedidos de 
Informação: Nº 119 a 122/2013. Indicações: Nº 770 a 801/2013. Atas: 3.936 e 3.938. 
Requerimentos Verbais: VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: 1º - Que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie com urgência um 
reparo na Rua La Paz, esquina com a Rua Brasília, no Bairro Empresa, devido a uma valeta 
que abriu proveniente da última chuva, causando perigo de acidente aos que passam por 
ali. Seguem fotos em anexo. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: 2º - Que o 
Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie o conserto de um 
bueiro (cano quebrado), na Rua Arlindo Cândido Rangel, esquina com a Rua La Paz, 
defronte ao Supermercado do Senhor Neuri, no Bairro Empresa, devido ao constante mau 
cheiro. VEREADOR TELMO VIEIRA: 3º - Ao cumprimentá-lo cordialmente venho através 
deste solicitar ao Comando da Polícia Rodoviária de Taquara que intensifique o 
policiamento na ERS 020, especialmente junto a Ponte do Rio dos Sinos, onde o DAER 
instalou duas sinaleiras, nos horários de fluxo mais intenso e após o horário escolar do 
turno da noite. Justificativa: Devido aos assaltos que vem ocorrendo naquele local, 
principalmente quando os veículos se deparam com o sinal fechado. Requerimento nº 
245/2013: REJEITADO com 07 (sete) votos contrários dos Vereadores: Valdecir, Lauri, 
Eduardo, Luiz Carlos Balbino, Sandra, Adalberto Lemos e Moisés. E, 06 (seis) votos 
favoráveis dos Vereadores: Sirlei, Roberto Timóteo, Arleu, Telmo, Guido Mario, Régis, e, 
01 (uma) abstenção do Vereador Adalberto Soares. Requerimento nº 253/2013: 
AROVADO por unanimidade dos Vereadores. Na sequência o Presidente autorizou a saída 
dos Vereadores Lauri, Sandra, Eduardo e Balbino, os quais solicitaram a inversão dos 
trabalhos devido a compromissos agendados, lembrando a todos que amanhã dia 30/10, 
às 16h nesta Casa, ocorrerá a reunião com o Secretário Municipal de Segurança e Trânsito, 
acompanhado dos Conselheiros Municipais de Trânsito. A referida reunião foi solicitada 
pelo Vereador Telmo Vieira, através do Requerimento nº 226/2013, aprovado em Sessão 
Ordinária do dia 1º de outubro do corrente ano. Dando segmento aos trabalhos da noite 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 MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Saúdo a todas as 
pessoas aqui presentes. Aqui nessa Tribuna eu cobrei por diversas vezes, consertos de 
alguns pontos específicos da estrada de Açoita Cavalo, onde a comunidade pedia a solução 
de alguns problemas históricos, que era a colocação de um bueiro em frente ao Sítio do 
senhor Jair Carpiam, e o aterro de um trecho da estrada, que qualquer chuva que viesse a 
comunidade ficava isolada. Inclusive por diversas vezes estiveram com as aulas suspensas 
na Escola Municipal de Açoita Cavalo, e cerca de duas semanas atrás estive junto com o 
Secretário Distrital de Rio da Ilha o Lisandro. Olhando esses problemas onde tive a 
oportunidade de mostrar a ele, e na semana passada a Secretaria Distrital do Rio da Ilha 
literalmente apareceram naquelas estradas e fizeram todo o trabalho e muito bem feito, e 
por minha surpresa fizeram ate mais do que havia sido colocado. Fizeram o bueiro, o 
aterro, consertaram um trecho da estrada onde por várias vezes eu cobrei aqui, pois o 
Arroio estava invadindo a estrada quase um metro e meio para dentro e esse problema 
também foi solucionado. Foram feitas as roçadas e algo que eu coloco aqui como 
fundamental, Vereador Guido que conhece muito bem a realidade das nossas estradas, 
foram abertos valos nas estradas, abertos os desaguador de pá e não colocaram patrola 
fizeram uma operação tapa buracos. Muitas vezes eles querem patrolar mais não tem 
material para colocar, e ai isso acaba dificultando e ficando até pior, mais desta vez eles 
foram lá taparam os buracos, abrirão os valos e desaguador e ficou excelente. Quero 



Ata nº 3.939, de 29 de outubro de 2013                                                                     Página 9 de 19 
 

parabenizar ao Secretário Distrital Lisandro, parabéns ao Prefeito Municipal. Também 
estive nas localidades, Rio da Ilha, Morro Alto, Quarto Frio, onde também identifiquei o 
mesmo problema, Morro Alto, Quarto Frio e no inicio da Ilha Nova a estrada também não 
esta cem por cento, mas, é necessária uma atenção da Secretária Distrital, mas que se seja 
feito o que foi feito lá na localidade de Asoita Cavalo. Não ir lá com patrola, mais sim ir 
para abrir valos, desaguadore e fazer uma operação tapa buraco. Por que se patrolar tem 
que colocar material, se não tem condições de não colocar material não patrola, vamos 
fazer uma operação tapa buraco que eu tenho certeza que as estradas vão melhora e 
muito. Também na ultima sexta-feira, recebi uma ligação do Doutor Daniel Kolet, onde ele 
sugeriu uma reunião da Comissão de Saúde no Hospital, devido a várias reclamações de 
alguns colegas Vereadores aqui nessa Tribuna, de vários problemas que realmente 
tenham acontecido no hospital. Ele me ligou, pois não conseguiu contato com o 
Presidente da comissão Vereador Balbino, e sugeriu essa reunião. Então em conversa com 
o Vereador Balbino me autorizou a agendar essa reunião, com o hospital e já convidei 
todos os colegas Vereadores para fazer parte desta reunião e reforço o convite, na 
segunda-feira ás 11horas no Hospital reunião com a Direção do Hospital e a Comissão de 
Saúde. Todos os Vereadores, mesmo que não nenhum faça parte da Comissão estão 
convidados a ir lá participar. Acho muito importante, todos nós respeitar a Comissão e 
irmos lá tentarmos resolver as coisas que é primeiramente com a Comissão, o momento 
em que sentou e não houve a solução, bom daí pensará outra maneira de se resolver as 
coisas. Também deixar uma proposta ao Secretário da Educação, nessa visita que fiz a 
Morro Alto, e ali conversei com vários agricultores, inclusive muitos vendem produtos 
para a merenda escolar e veio uma sugestão para que no próximo ano, o Secretário da 
Educação possa organizar as escolas para que elas possam visitar os produtores rurais de 
Taquara, que estão produzindo merenda escolar para as nossas escolas. Então é muito 
importante valorizar o agricultor, e que as crianças saibam que as verduras, e todo o seu 
alimento não vem do supermercado, mais sim da roça, onde o agricultor está trabalhando 
muito para ganhar o seu pão. O que eu tinha por hoje era isso, muito obrigado a todos. Em 
manifestação o Presidente disse: O doutor Daniel me ligou, mais se o Vereador não retirar 
o pedido eles não vão vim aqui na Casa, foi até um pedido do Vereador Adalberto Lemos 
se ele retirar tudo bem, o Vereador é soberano acima da Comissão eu expliquei para ele o 
problema é que se o Vereador Adalberto disser que espera pela Comissão não tem 
nenhum problema, se o senhor quiser eles vão vir na Casa com certeza, por que o Doutor 
Daniel falou sobre o assunto. Durante a fala de o Presidente o Vereador Adalberto Lemos 
também se pronunciou dizendo: senhor Presidente veja bem, com todo respeito ao 
Doutor Kolet que e meu amigo pessoal, mais o que está em jogo não é só a questão da 
Diretoria Técnica do Hospital é muito mais além do que isso. Nós temos que ver, e tem 
que vir a esta Casa também algum membro do Hospital Mãe de Deus, pois volto a dizer o 
que eu falei naquele dia, a Direção do Mãe de Deus que está trabalhando hoje no Hospital, 
não está fazendo gestão, está fazendo filantropia. Isso é muito sério que tem acontecido. 
Falei com o Doutor Pimentel, e ele também me falou que tem a mesma opinião, então 
quero dizer que não adianta irmos lá, o Diretor Técnico vai falar o que quiser, mas na 
verdade o que nós precisamos ouvir é muito mais do que uma explicação técnica, por que 
as pessoas estão ali sem serem atendidas na portaria. E então pediremos para o Diretor 
Técnico vir aqui para nos dar alguma explicação, com todo respeito, mais tem muito mais 
coisas que não dependem só dele para nos explicar, depende de gente maior que mande 
mais que ele. O Presidente retomou a palavra dizendo: Eu acho que nada impede que a 
Comissão faça uma reunião, enquanto o Vereador manter o seu pedido eu não posso 
também dizer que eles não devem vir a Casa, aliás, eu quero dizer a vocês nisso tudo 
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existe um jogo de estado, um jogo de prefeitura, todo mundo prometeu dinheiro e não 
meteram dinheiro, mais se eles vierem na Casa nós vamos saber quem realmente está 
errado. Mais eu acho que a Comissão é boa, só falta eles decidirem lá para depois ver o 
que podemos fazer. Em manifestação o Vereador Moisés Rangel disse: É exatamente, eu 
acho que é mais uma alternativa e concordo que os Vereadores tem autonomia para fazer 
esse pedido e o Vereador certamente vai estar nessa reunião e se realmente ele entender 
que não somou obviamente deve manter, e a gente vai lá e eles vêm aqui, isso é tranquilo. 
O Presidente retomou a palavra e disse: Eu acho isso correto, nós ao longo dos tempos 
estamos vendo que o Estado era para passar um bom dinheiro e acho que não passou é 
muita conversa e pouca ação, então é aquilo que eu tenho dito, não adianta só conversar 
tem que agir, temos que clarear o porquê disso tudo, por que se não nós vamos entrar 
ano que vem da mesma forma, se falo com um ele tem uma saída para aquela situação, 
fala com outro é outra saída, eu quero dizer uma coisa para quem não sabe, houve um 
perdão de uma dívida do Hospital de 1 milhão e pouco, e acho que foi por ai que começou 
essa situação que está hoje. Acho que não tem que perdoar nada, até porque saúde é cara 
e precisa de dinheiro. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Saúdo a todas as pessoas aqui 
presentes. Inicialmente quero aqui fazer uma saudação especial, com todo respeito 
Vereador Valdecir pela sua indicação ao Cidadão Taquarense o senhor Osmar, parabéns ao 
colega por ter feito essa bela escolha. Tratamos aqui mais uma satisfação de poder ter 
recebido hoje a Milena Zimer, que é a Vereadora Mirim mais votada da Escola Rosa Elsa 
do Bairro Santa Rosa. Essa menina está com dez anos, está no quinto ano e tivemos a 
satisfação de recebê-la juntamente com seus pais. Também destacarei uma ação da 
Secretária da Saúde com relação ao Outubro Rosa que está se encerrando, e iniciando 
agora o Novembro Azul, dia 1º de novembro vamos ter o lançamento aqui na Câmara e 
convidamos todas as pessoas para participar, principalmente os homens que é em relação 
ao combate de câncer de próstata e diabetes. Estava conversando com a Prefeitura, em 
relação a Rua Auto João Muratore, pois lá havia uma valeta no Bairro Santa Rosa, com 
relação ao condomínio que abriu aquela valeta e hoje já foi recuperada a massa asfáltica, 
parabenizar por está ação também. Destacar aqui uma ação do Vereador Guido que vem 
tendo com os colegas Vereadores, que é sobre um galeto beneficente lá no Bairro 
Empresa no Colégio CIEP, que acontecerá no dia 24 de novembro. Destacamos aqui 
também, que apresentamos hoje o requerimento com relação á indicação do nome do 
novo Plenarinho da Câmara a ser possivelmente em nome de Jozsef Cseke, Ex-Vereador já 
falecido, Ex-Secretário, Autoridade Municipal. O requerimento foi derrubado hoje na 
Câmara, parcialmente votado pelos colegas Vereadores do PTB, PP e certamente vão 
escolher num momento mais propício o nome mais adequado para o Plenarinho e com 
certeza o Vereador Valdecir tem o nosso apoio, posterior a esse resultado. Também o 
requerimento que apresentamos devido ás últimas enchentes, dois requerimentos na 
verdade, um na Travessa Ludwig que desce na ERS 239 para a direita. Ali há uma baixada, 
pois a chuva foi muito forte e o muro caiu os canos ficaram destruídos e certamente vai 
precisar de uma ação da Prefeitura Municipal para que não aconteçam alagamentos 
novamente. Também no Centro encaminhei um requerimento ao GGIM, que é o Grupo 
Integrado da Segurança Pública do Município como os Bombeiros e a Prefeitura que 
quando houver essas enchentes que pelo menos na rua central os Bombeiros venham 
passar para limpar o lodo, ajudar os comerciantes para que não fique um mau cheiro e 
uma visibilidade não tão ruim do lugar. Também no Bairro da Santa Maria, Rua Francisco 
de Freitas, teve ali uma obstrução dos canos, devido a forte chuva a canalização não 
conseguiu fazer a evacuação da água, bem perto do Mercado do Toco ali da Silvana, é 
importante que se dê uma atenção para desobstruir, para que não só uma água de chuva 
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simples venha causar vários transtornos a comunidade. Fizemos também uma indicação 
com relação a Associação dos Aposentados e Pensionistas do nosso município, que em 
uma visita eles colocaram a situação que ficaria ideal para eles, com relação a revogação 
de alguns termos da atual lei de isenção dos aposentados, vamos encaminhar ao Prefeito 
para que agende uma reunião para que possamos em um futuro bem próximo poder 
resolver a contenta daquela categoria. Destacamos aqui também com relação á Rua Flores 
da Cunha, Bairro Mundo Novo em frente aos pavilhões da Crysalis. Ali há um tráfego 
intenso de veículos, precisamos de uma faixa de segurança no mínimo para que os 
motoristas tenham uma atenção melhor, pois no horário de meio dia e no final da tarde 
quando saem, os motoristas estão com a velocidade um pouco excessiva. Destacamos 
também que Taquara infelizmente também não foi contemplada no PAC 2 Mobilidade 
Urbana, situação essa que fomos averiguar e pedimos informação ao Prefeito, que 
tratasse que o município tem a capacidade de endividamento, que era a proposta do 
Governo Federal. Infelizmente mais uma vez ficamos aguardando novas ações do 
Executivo para que possamos na Mobilidade Urbana, nas ruas que estão bastantes difíceis 
devido aos buracos, que possamos ter a contenta e poder contemplar diversas ruas do 
nosso município. Era o que eu tinha no momento, agradeço a oportunidade e uma boa 
semana a todos. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Saúdo a 
todas as pessoas aqui presentes. Quero iniciar parabenizando a Administração pelo 
Outubro Rosa que se encerra e pelo inicio do Novembro Azul, pois é muito importante 
falar da prevenção, é importante o trabalho que vem se destacando no nosso município 
com a dedicação do Secretário, dedicação do Prefeito, dedicação dos funcionários da 
Saúde. Sabemos que a prevenção é o melhor caminho, então eu parabenizo a 
Administração pelo seu empenho que tem colocado na busca de levar essa informação à 
comunidade. Quero aqui chamar a atenção do Secretário de Obras sobre um buraco que 
faz aproximadamente sessenta dias que eu venho pedindo, já tenho feito protocolo eu já 
fiz indicação nessa Casa e eu ainda não sei para que existe o Secretário de Obras se não 
tem a capacidade de ir lá e verificar, pois é um local de risco e não se é capaz de levantar 
da cadeira e ir lá olhar o problema. Está na hora do Secretário de Obras começar a ter 
prioridade de trabalho, não é possível que a casa vá continuar correndo riscos de cair, já 
com a parte da calçada interrompida, o pátio do terreno interrompido por canos e eu não 
consigo acreditar que a Prefeitura não tenha canos para arrumar. Isso no centro da cidade 
na Rua Tristão Monteiro nº 156, Secretário, por favor, vai lá e de uma olhada nisso, vamos 
começar a ter mais responsabilidade se não vou cada vez bater mais forte nessa Tribuna 
para acordar, pois não é possível que isso aconteça. Quero falar também com relação à 
cobrança do protocolo, quero aqui parabenizar a iniciativa do meu partido, dos meus 
colegas Vereadores que apoiaram a indicação que fiz na semana passada, inclusive o 
partido deliberou que a gente faça um documento e encaminhe ao Prefeito mostrando a 
insatisfação nossa em relação à cobrança deste protocolo. Pela internet o Prefeito me 
respondeu, que já tinha mandado um oficio á esta Casa tratando sobre esse assunto e eu 
o disse que eu não tinha recebido o oficio ainda, hoje cheguei a Casa e não estava aqui o 
oficio senhor Prefeito. Mais eu quero dizer o seguinte, que lá o Prefeito relatou que alguns 
serviços sociais não estavam sendo cobrados e não é verdade minha gente, eu tenho aqui 
um protocolo de hoje de manhã uma pessoa foi lá pedir, solicito um ensaibramento, 
patrolamento e roçada do passeio público, e teve que pagar cinco reais, isso não tem 
cabimento, isso que eu estou falando está aqui não é demagogia e nem politicagem. O 
Prefeito disse que isso não estava acontecendo, então eu peço a ele que verifique essa 
situação, faça outro Decreto, converse com os funcionários, chame a equipe de trabalho e 
de uma sacudida nesse pessoal para acordar. Isso é uma tremenda falta de respeito com a 
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nossa comunidade, eu não acho outra palavra que caiba no que está acontecendo se não 
essa, uma falta de respeito, eu quero ajudar a Administração, agora eu não posso aceitar 
que retirem cinco reais para cumprir um serviço público. Eu espero que nas próximas 
horas o Prefeito reveja essa situação, porque em minha opinião mesmo sendo feito 
debaixo de um Decreto é inconstitucional, ele não pode ser cobrado, lá na minha 
indicação eu pedi inclusive que o Prefeito devolva os valores que já foram cobrados da 
comunidade. Prefeito, vamos manter o bom senso, e de uma olhadinha nisso e vamos 
procurar administrar para a comunidade. Com relação ao Hospital, infelizmente está 
voltando a mesma história do início, estão lá os médicos esses dias em um sábado de 
noite deu problema foi colocado o Levi para ficar como um canal de comunicação. No 
sábado a noite eu precisei, liguei diversas vezes para lá e nada, liguei para o Secretário e 
também não consegui falar com ele, liguei para o Prefeito e não consegui falar e só depois 
que eu encaminhei alguns torpedos que o Prefeito conseguiu me retornar a ligação me 
dizendo que já havia tomado providências. O médico não havia ido trabalhar e que das 
quatro horas da tarde ate ás onze da noite não havia chegado médico no Hospital, depois 
o Prefeito acabou resolvendo esse problema que é do Hospital Mãe de Deus, mandando 
as pessoas para serem atendidas no Posto 24 Horas. Então são essas coisas com que a 
gente não pode mais concordar, temos que tomar uma providência. E eu quero agradecer, 
porque depois o Secretário de Saúde chegou de Porto Alegre e acabou me ligando para 
saber o que tinha acontecido e eu expliquei a ele, depois da meia noite, mais o Levi que 
estava lá para resolver o problema até hoje não me ligou para saber o que havia 
acontecido. Obrigado a todos. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: 
Saúdo todas as pessoas aqui presentes. Esta Casa através da Comissão da Educação 
durante essa semana recebeu a visita do Sargento Fábio e da Soldada Andreia, pessoas 
comprometidas que desenvolvem o Programa Educacional de Resistência às Drogas e a 
Violência nas escolas públicas, municipais, estaduais e na rede particular. Vieram 
conversar com os Vereadores da Comissão da Educação porque eles já estão cansados de 
desenvolver um trabalho e todos os anos sair com o chapéu na mão, palavras do Vereador 
Eduardo, coletando incentivo para poder manter um Projeto de tamanha importância aos 
jovens e adolescentes do nosso município. Queriam eles uma atenção da Comissão da 
Educação e pediram seu Nelson para que nós Vereadores na sua presença os 
recebêssemos na próxima segunda-feira, fiz inclusive por escrito uma solicitação deles ao 
senhor para que todos nós juntos escutemos e entendamos a situação que se encontra o 
Projeto para que a gente possa estudar uma forma de incentivá-los para que não desistam 
do fazer, que fazem muito bem, trabalham com a prevenção coisa importantíssimas aos 
nossos jovens da escola, por que não existe forma mais segura de se trabalhar do que as 
prevenções têm que fazer com que nossos jovens cresçam longe de drogas, longe da 
violência e essa determinação se conquista desde cedo. E é este o trabalho que a Soldado 
Andreia, a Soldado Maicá, a Daiane, o Luiz Eduardo e Willian são Soldados que 
desempenham muito bem esse papel trabalhando com o PROERD. Então Vereadores eles 
querem com que nós os escutemos na próxima segunda-feira à tarde e pelo que eu vi o 
nosso Presidente concordou com essa audição, então que escutemos esses soldados, por 
que estão cansados e não estão recebendo o devido incentivo para permanecer com esse 
trabalho sem ter que estar sempre pedindo. Quero também dizer que a mesma Comissão 
de Educação recebeu as Professoras da Educação Infantil, pois elas têm uma indicação 
feita ao nosso Secretário, que é a atenção especial ao calendário unificado e uma especial 
atenção às horas atividades, pois elas não estão sendo contempladas, em função de que 
isso já vem de muitos anos e os governos anteriores não olharam. Teríamos amanhã à 
noite nesta Casa uma reunião que estamos cancelando e faremos uma nova data em 
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função da agenda do Secretário de Educação e do Prefeito mais quer dizer e passei para 
conversar pessoalmente nas Escolas de Educação Infantil, quero dizer às Professoras, pois 
foi muito bom que elas saíssem do seu espaço de trabalho, que procurassem a Comissão 
da Educação para que a gente pudesse conversar e trabalhar para que elas tenham 
atendido as suas reivindicações. Já tivemos um crescimento e o Secretário da Educação 
hoje me acenou com a questão de um calendário unificado, que tenhamos uma atenção 
para que as Professoras e não mais Tias sejam tratadas com respeito que o educador 
merece para que desempenhe a sua função com a qualidade que o fazem tendo 
contempladas as suas reivindicações. Quero dizer que na oportunidade que conversei com 
o Secretário de Educação ele acenou também com uma construção e uma ampliação da 
Emei Tia Bete, Vovó Domênica, Leonel Brizola e São João Batista, para contemplar a 
demanda que existe na Educação Infantil com crianças que ainda se encontram fora desta 
etapa da educação, importante a formação do aluno e do educando. Era o que eu tinha 
pra hoje, desejo a todos uma ótima semana. VEREADOR TELMO VIEIRA: Saúdo todas as 
pessoas aqui presentes e obviamente é uma grande honra ter minha filha no auditório da 
Câmara nos prestigiando nessa Sessão. Estou enviando hoje os Votos de Congratulações 
ao Secretário Municipal de Saúde Doutor Pimentel, pelo brilhante trabalho desenvolvido 
em nosso município durante o evento Outubro Rosa, também estou enviando a todas as 
coordenadoras e suas equipes de Saúde, pelo brilhante trabalho desenvolvido neste 
Evento. Justificativo porque através do trabalho e do auxílio financeiro dessas pessoas nas 
despesas com ornamentação e coquetéis nos setores citados, foi possível a integração 
com a comunidade local, havendo uma grande confraternização entre todos, então 
parabéns. Na quinta-feira estive no Posto de Eldorado, no qual a coordenadora Marisa, a 
enfermeira Carol, a técnica de enfermagem Catia, a auxiliar de serviços gerais a Luciana, a 
Dentista Marília e Agentes Comunitárias de Saúde a Laiza, Jacira e Marilene 
desempenharam um papel de maestria na apresentação desse Evento que ocorreu na 
quinta-feira. Também estou convidando a todos no dia trinta e um, esse Evento encerrará 
na Padilha, na localidade de 14 de Outubro, no qual será o ápice do Evento. Amanhã 
promoverei uma reunião com o Conselho de Trânsito e com o Secretário de Trânsito aqui 
de Taquara, para debatermos a situação da Rua Farrapos no Bairro Santa Teresinha, 
porque acredito que está causando grande transtorno para quem vai aquele sentido da 
Farrapos em direção ao Centro, penso num sentido único da Alcenira Nunes até a Avenida 
Sebastião Amoretti, mais com certeza debateremos esse assunto e se possível a 
comunidade e moradores daquela comunidade estiverem presentes será bem melhor. 
Também estou enviando um Requerimento Verbal ao Comando da Brigada Militar, 
especificamente para a Polícia Rodoviária, porque entendo que em outra reunião que 
tivemos com o DAER não nos deram nenhuma solução eminente ao problema que está 
acontecendo na Ponte da ERS 020, próximo ao Passo do Mundo Novo. Ali tem duas 
sinaleiras e já aconteceram assaltos nos horários recorrentes ao turno da noite, no qual as 
pessoas vão aos seus cursos, escolas e na volta dessas pessoas para suas casas estão 
sendo assaltadas quando se deparam com a sinaleira fechada. Então eu peço a atenção 
dobrada da Policia Rodoviária, porque o Superintendente do DAER não nos deu nenhuma 
atenção, eles simplesmente falaram que não estavam pagando extra para manter uma 
viatura de polícia naquele local. Eu penso que nos como Legisladores devemos intervir nos 
acontecimentos, mas devemos sempre anteceder ao movimento. O movimento são os 
maus feitores que estão sempre lá para assaltar os moradores que ali transitam, já foi 
solicitado por populares que ali moram, para que seja fechada a Ponte. Então eu penso 
que isso não, pois vamos por meios que a gente sabe, pois temos a Polícia para nos dar 
segurança e sabemos que a Policia Rodoviária pode estar nos dando a segurança nesse 
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horário da noite. É essa solicitação e se não acontecer vamos fazer uma Moção, no qual 
todos os Vereadores possam assinar e vamos fortalecer essa ideia porque devemos 
resolver aquela situação. Por hoje era isso, uma boa semana a todos e fiquem com Deus. 
VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Saúdo a todas as pessoas presentes, e quero 
dar uma saudação especial, pois para mim é uma honra estar nesse momento senhor 
Osmar, por estar representando esse projeto no qual foi lido de Título Cidadão 
Benemérito Taquarense senhor Osmar Anildo Kerschner. Nasceu no dia 19 de julho de 
1937 em Taquara e iniciou sua carreira de comerciante em 1986 sendo fundador Auto 
Peças Ok, onde hoje tem 41funcionários, o currículo dele é grande foi Secretário do CDL, 
foi integrante também do Conselho de Ética Federação Gaúcha dos CDLs. Então eu acho 
que é muito merecido o título de Cidadão Benemérito Taquarense ao seu Osmar e 
agradeço a sua presença nesta Casa nessa noite. Também gostaria de parabenizar todos 
os funcionários públicos, inclusive os da Câmara de Vereadores e a todos nós, para mim 
foi uma simples lembrança mais que me marcou foi que ontem no Colégio CIEP, no qual 
sou o Presidente do Conselho Escolar e ganhei uma pequena toalhinha com o meu nome, 
então já posso dizer que já começou Novembro Azul. Apresentei um Projeto na Casa hoje 
como Semana de Incentivo ao Aleitamento Materno e também apresentei aqui e já tinha 
feito dias atrás, citei como Dia do Conselheiro Tutelar, para que esta Casa possa prestar 
uma homenagem antes da Sessão do dia 18 entregando a eles um diploma pelos serviços 
prestados. Também apresento um projeto que a partir do próximo ano a cada segundo 
ano de mandato os Conselheiros sejam aqui homenageados. E agradeço todos os colegas 
Vereadores pela unanimidade da matéria ao qual fiz no Jornal Panorama que ficou muito 
boa a respeito da lei que votamos nesta Casa que o Prefeito colocou junto na letra D, que 
era comprovar a renda pessoal somando com o cônjuge no desconto dos aposentados. E 
nessa noite fiz um requerimento pedindo a revogação dessa lei e pedi a todos 
agradecendo a todos os colegas que votaram a favor pelo requerimento 781 de 2013, para 
que o Prefeito mande um projeto a essa Casa revogando a letra D, porque muitos 
aposentados não vão ganhar o desconto que sempre ganharam, e a gente votando 
sempre às pressas para não prejudicar o aposentado, acabamos votando de uma forma 
que não foi vista. Também fiz um requerimento ao Executivo que providencie com 
máxima urgência e seja notificada a Empresa que fez o Arroio Sonda, porque com essa 
enchente que deu naquele dia, vários trechos do Arroio caíram conforme está na foto 
aqui. Muro novo desabou e que a empresa seja notificada, pois pela informação que eu 
tenho ela ainda não recebeu. Na Rua Palmeira das Missões enrolaram vinte e poucos dias 
a Secretária de Obras para trocar um ou dois canos, desentupir e fazer umas bocas de 
lobo, não fez por causa das enchentes eu sei que não foi poça água mais ali entrou água 
para dentro das casas por falta de responsabilidade da Secretaria de Obras pelo fato de 
não terem terminado aquele serviço. Também sabemos que precisa de patrolamento 
naquelas ruas e um pedacinho da Montevideo que está intransitável. Levei no começo do 
mandato e já fazia quatro messes do Governo passado que não foi feito um pedido 
pessoalmente para a Diretora de Obras e não se resolveu. Depois o Secretário foi lá 
comigo e até agora não se resolveram na Rua Arlindo Cândido da Silva próximo ao nº 895, 
dois buracos e um já caiu á metade da calçada e não foi resolvido. No Bairro Empresa na 
Rua Valdomiro Melo, próximo ao nº 1703 afundou também o calçamento deve ser 
arrumado com máxima urgência e uma boca de lobo que está entupida na Rua da 
Empresa próximo ao nº 540, bem perto da Rua Montevideo. Cheguei a conclusão que o 
Executivo está dando o mínimo para essa Casa, quando era entregada uma viatura éramos 
todos chamados para fazer essa entrega, e nem os Vereadores da situação não foram 
convidado para fazer a entrega desse veículo para o Corpo de Bombeiros. Essa Casa 
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sempre votou favorável e eu acho um desrespeito do Executivo, também conforme o 
Vereador falava a região ganhou 62 milhões do PAC 2 e Taquara não recebeu nenhum 
centavo desse dinheiro. O Vereador disse que estão endividados, mais esses dias quando 
veio um projeto de 3 milhões para votarmos nesta Casa diziam que não tinham 
endividamento. Quero deixar aqui para encerrar um grande abraço para todos e um 
convite também para essa sexta-feira nesta Casa às 9 horas para participar da abertura do 
Novembro Azul e 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. Na 
semana passada novamente os moradores da Rua Princesa Isabel e Rua Joaquin Nabuco 
no Bairro Cruzeiro tiveram a infelicidade de ter suas casas cheias devido a forte chuva 
constante que ocorreu. À tardinha estive por lá verificando a situação e vendo aquelas 
pessoas desesperadas dentro de suas casas e ninguém por lá para dar uma assistência, 
liguei para os Bombeiros e ninguém apareceu, liguei para a Defesa Civil e ninguém 
apareceu para dar um apoio para aqueles moradores. Ontem voltei lá visitando alguns 
moradores e teve um casal de idosos que perderam muitas coisas principalmente 
mantimentos e roupas, eu tirei inclusive algumas fotos dos roupeiros deles que hoje em 
dia os móveis são muito sensíveis, então o prejuízo foi muito grande. Visitei outro senhor 
que disse que o prejuízo dele foi mais de 8 mil reais, isso é muito sério minha gente e 
aquele Bairro vem lutando, e as cobranças estão sendo feitas. Hoje estive na Prefeitura e 
vi que a coisa não está andando muito bem, pelo jeito tá parado e ninguém está tomando 
iniciativa e eu acho que precisa ter uma solução no Bairro Cruzeiro, há anos que isso vem 
acontecendo e ninguém se prontifica a fazer nada para melhorar. Estudam, estudam, 
estudam mais já estão começando a ficar que nem o DAER, e essa obra para o Bairro 
Cruzeiro é uma prioridade, tem que ser dado uma atenção especial para aquele caso. 
Também fiz uma indicação para que seja canalizada a Rua Getúlio Vargas no Bairro Ideal, 
pois ali há várias casas que o esgoto está sendo jogado as margem da ERS 239, então que 
o Executivo tome uma providência para resolver o problema da canalização, para que esse 
esgoto não fique a céu aberto. Também fiz uma solicitação para que seja consertado um 
buraco na Rua Júlio de Castilhos, do outro lado da faixa e também no Bairro Cruzeiro entre 
a Fiat e a Candemil. Fiz uma indicação para que seja consertada uma lâmpada na 
localidade de Açoita Cavalo próxima ao nº 310, quero aqui parabenizar o Executivo pela 
compra da Van que vai servir de Ambulância para os Bombeiros. E, quero dizer Valdecir 
que talvez o Prefeito não convidou os Vereadores para a entrega da Ambulância, para 
aparecer um pouco mais do veículo na foto. Quero parabenizar o Executivo e as pessoas 
envolvidas por esse grande trabalho de conscientização o Outubro Rosa, conscientização 
da prevenção do câncer de mama, uma doença que vem afetando diversas mulheres e 
tem que ser feito o trabalho de conscientização neste sentido. E também na sexta-feira vai 
ser dada a abertura da Campanha Novembro Azul, que também é uma campanha de luta 
contra o câncer de próstata e diabete, pois é uma doença que afeta os homens. Quero 
aqui também fazer um chamamento à população, para que venha mais a Câmara de 
Vereadores, assista às Sessões ao vivo, porque hoje, por exemplo, o Plenário está vazio e é 
tão bom quando tem mais gente na plateia, que possam estar a par do que está 
acontecendo na Câmara de Vereadores. Por hoje era isso, muito obrigado, e tenham todos 
uma boa semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Saúdo a todas as pessoas 
aqui presentes. Gostaria no primeiro momento de fazer uma homenagem ao 
funcionalismo, essas pessoas que dão apoio aos Vereadores, ao Prefeito, pois são de 
muitas importância para a máquina pública funcionar, fica ai o nosso reconhecimento a 
essa categoria. Também gostaria no dia de hoje homenagear o Dia dos Comerciários, essa 
classe que toca o comércio, uma profissão que foi reconhecida e hoje junto com os 
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comerciantes tocam a economia do município, pois eu acho que o comercio é a maior 
fonte de economia da região e da nossa cidade. Falando aqui no vendaval da semana 
passada, infelizmente algumas coisas a gente é obrigado a protocolar, pois quer que 
chegue mais urgente ao Executivo, e essa questão dos protocolos uns falam que pegam 
outros falam que não mais na verdade pagam mesmo e não sei porque o Prefeito ainda 
nada fez sobre esta questão. Mais eu fiz fotos no dia do vendaval e liguei para o Prefeito, 
pois na Empresa houve alagamento, inclusive quase ocasionou um desastre com uma 
criança, pois estourou uma parede com a pressão da água e o Vereador Valdecir também 
esteve lá e viu o quanto foi séria aquela questão, por uma sorte a criança já havia saído de 
perto de onde a parede estourou. Eu liguei para o Prefeito pedindo para que alguém fosse 
lá olhar e no outro dia de manhã procurei o responsável pela Defesa Civil o Paulo Mello, 
para que ele fosse lá averiguar a situação daquela família, pois também houve problema 
em outras casas, porque lá alagou todas as ruas, desde a Rua Arlindo Cândido Rangel até a 
Rua Lima que são cinco ruas. Protocolei e entreguei nas mãos dele e até hoje não foram 
ver a situação, essas coisas sim que entristecem a gente porque não queremos fazer esse 
tipo de cobrança, mais infelizmente a gente tem que fazer porque a comunidade nos 
cobra. Falei com o Prefeito naquele momento e ele disse que não podia me atender, e até 
hoje não me ligou para saber. Sendo ainda que eu disse a ele que a situação lá estava 
caótica e fiz uma solicitação lá e também está anexado fotos do problema e espero que 
eles vão lá para resolver a situação. Também fiz outra indicação de uma obra que foi feita 
lá e que os canos ficaram muito a flor da terra e acabou afundando e está intransitável as 
nossas ruas lá do Bairro Empresa, peço a Secretaria de Obras que faça esse conserto 
porque está muito difícil. Senhor Presidente o Vereador Valdecir falava anteriormente que 
eu e a Vereadora Sandra votamos contra a respeito daquele projeto de 3 milhões, mais o 
que mais entristece a gente é que município vizinho como Parobé ganha para asfalto do 
Governo Federal 11 milhões e 300 mil reais. Com a desculpa de contra partida nós não 
podemos nos apegar, porque eu tenho certeza que a contra partida é menos de 3 milhões 
e daria para fazer muito mais. Então nós temos um Secretário de capitação de recursos e 
que ele realmente assuma essa função, que faça a capitação de recursão e não faça 
empréstimos, porque o que nós queremos é não endividar o município, mais da forma que 
está não está se trabalhando não está se buscando recursos, está se pedindo empréstimos 
essas coisas assim não da para a gente entender. Em relação ao Hospital, nós temos sim 
que ouvir, mas não os pequenos, temos que ouvir o Hospital Mãe de Deus, eles é que 
devem vir para explicar para nós  que tipo de gestão estão fazendo em Taquara, porque se 
tão fazendo gestão nos outros lugares como estão fazendo em Taquara nós estamos 
perdidos. Na verdade falta médico, falta atenção na entrada e volto aqui dizer que eu não 
estou culpando os médicos, mas há sim a falta, de chegar a ficar até quatro, doze horas 
sem médico, ou fica um médico só para atender na emergência e isso é inaceitável. E se é 
esse o tipo de gestão que o Hospital Mãe de Deus vai continuar fazendo nós não podemos 
de forma nenhuma aceitar esse tipo de coisa, que a Comissão faça o levantamento, mas 
que nós temos sim que ouvir alguma explicação deles aqui nessa Casa, se existe falta de 
repasse que alguém nos diga, se o repasse está sendo feito e está faltando médico que 
alguém nos diga, mas alguém tem que nos dizer alguma coisa, quando um reclama tudo 
bem, mas quando a gente vai ao Hospital e tem vinte pessoas e essas vinte pessoas 
reclamam do atendimento, alguma coisa está errada e muito seriamente errada. Eu tinha 
outras coisas para falar mais como o meu tempo acabou, gostaria de agradecer e desejar 
uma boa semana a todos. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Saúdo a todas as 
pessoas aqui presentes. Eu tenho ouvido e visto na televisão nessas últimas semanas, o 
aumento cada vez mais alto da criminalidade no Brasil. No Rio Grande do Sul o que tem 
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acontecido é uma verdadeira carnificina, homicídios generalizados, trânsito matando 
como nunca matou, estamos em uma verdadeira guerra aqui no Rio Grande do Sul, onde 
mortes e mais mortes acontecem diariamente das maneiras mais estúpidas possíveis. Esse 
fim de semana um ônibus da Unesul foi ao Paraguai e retornando de lá em direção a Porto 
Alegre, foi abordado por assaltantes que entraram no ônibus e levaram para a estrada 
vicinal, eram seis assaltantes e eles estavam armados. Havia trinta e seis pessoas no 
ônibus, mandaram todos tirarem as roupas, roubaram tudo o que tinha no ônibus 
carteiras, dinheiro, celulares e prenderam todas as pessoas no porta malas. Porque estou 
dizendo isso? Por que nos só temos uma solução para tudo isto, a médio e longo prazo 
através da educação, talvez só a educação e eu digo mais Professora Sirlei, que a solução 
está no turno integral dos  colégios, aonde as crianças iriam de manhã para a aula e 
passariam o dia todo e assim não teriam tempo para pensar bobagem, eu digo a médio e 
longo prazo, porque se as crianças estiverem ali o dia inteiro e principalmente crianças 
que são mais pobres, elas teriam comida, teriam cursos especializados nessas horas todas 
que elas estariam dentro da escola e eu tenho certeza que a insegurança no Brasil em 
pouco tempo se não acabasse pelo menos diminuiria de 50% pra cima. Dizendo isso eu 
quero saudar mais uma vez essas Professoras, Diretoras dos Colégios, que eu fiz o 
requerimento hoje tanto ali do Paredão a Diretora Aline como as Professoras, também o 
Colégio de Pega Fogo, onde estão fazendo o trabalho delas em função de evitar a futura 
criminalidade, estão fazendo um trabalho maravilhoso junto aos seus alunos, mostrando o 
lado bom da vida e que fazendo coisas boas poderão ter uma direção para o futuro deste 
país. Quando crianças simples e humildes do interior disputaram com todas as crianças do 
RS, crianças que tinham mais culturas que elas e muito mais sabedoria, conseguiram 
mesmo sendo pobres, mesmo tendo menos condições mostrar capacidade porque no 
colégio foram bem atendidas e acabaram ganhando um prêmio e hoje estão indo para 
Brasília onde vão participar de oficinas a respeito do meio ambiente. Isto é maravilhoso e 
quero mais uma vez dizer que devemos aprimorar cada vez mais, incentivar cada vez mais 
essas atitudes porque assim estaremos com certeza retirando das ruas os futuros 
meliantes, futuros drogados que cada vez aumentam mais e a solução senhores e 
senhoras está na educação. Não há outra saída ou o Governo se empenha e gasta tudo o 
que não tiver na educação, pegue dinheiro que através dos vários jogos de loteria e 
empregue na educação, e, por favor, vamos repensar nesse país com educação integral, 
crianças indo de manhã para a escola e saindo a noite, pois eu tenho certeza absoluta de 
como eu estou aqui hoje que um dia vai vir à época que as crianças estando no colégio 
aprendendo não estarão mais na droga, não estarão mais matando e nem roubando como 
anda acontecendo. Tem que haver uma conscientização geral através de Deputados, 
Senadores, Governadores, Prefeitos de todo esse Brasil incentivando, pois ai se estará 
evitando as barbaridades dentro do presídio não há mais um sentimento humano com os 
presos, isso é um absurdo e os presos estão cada vez pior, porque estão sofrendo maus 
tratos nos presídios. Fica aqui então essa observação hoje, pois queria chamar a atenção 
da comunidade para que cada um venha fazer a sua parte. Tenham todos uma boa 
semana, fiquem com Deus. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Saúdo a todas as 
pessoas aqui presentes. Quero começar a minha fala na indicação que fiz nº 770, 
construção de uma cancha de bocha coberta e também uma quadra de basquete com piso 
queimado no Parque do Trabalhador. Na Xinema saiu uma notícia falando sobre a 
preocupação dela e nós reunidos com o Partido Progressista decidimos marcar uma 
audiência e conversar com a Doutora Xinema que não da para ficar do jeito que está. 
Também tivemos visitando a Vice-Diretora do Colégio Theóphilo Sauer que caiu aquele 
muro e foi interditada a parte da Escola e até seria importante um laudo dos Bombeiros 
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para dar um segurança maior, porque aquilo lá poderia ter sido muito pior do que foi, 
Deus parece que olhou e quando tombou aquele muro não havia ninguém naquele lugar. 
Também pedimos ao Prefeito que revise a cobrança de cinco reais do protocolo, reunido o 
Executivo do Partido entendemos que essa cobrança não e legal e a comunidade de 
Taquara nós soubemos da dificuldade que a nossa comunidade tem, pois então eu peço 
ao Prefeito que pare essa cobrança, por que a comunidade não suporta mais pagar. 
Estamos solicitando o conserto de duas luminárias na Rua Osvaldo Brandão no Bairro 
Santa Maria. Também queremos falar sobre o esgoto que transbordou na Rua Rio Branco 
na parte da Santa Maria foi feito um aterro e acabaram trancando o valo que da o 
esgotamento das casas da Rua Rio Branco. Então ligamos para a Prefeitura, liguei para o 
planejamento os canos já estão lá, que o empreendedor comprou os canos, mas enquanto 
não colocam os canos os banheiros não estão nem funcionado dos moradores próximos 
dali. Também no Arroio Sonda estive visitando e vi que foi dividido em duas partes o 
muro, é um absurdo até discutimos isso no Partido e não sei se não é viável abrir uma CPI 
nesta Casa, para averiguarmos, porque não é cabível que um Município como o nosso 
desperdice esse dinheiro e faça uma obra mal feita. Alguém tem que ser responsável ou o 
projeto foi mal feito, ou a empresa fez mal alguma coisa tem que estar errada e nós 
precisamos de peritos para averiguar a situação. Quero aqui falar sobre IPTU, quando 
Vereador em 2003, fui o autor da Emenda da Lei que concedeu 100% aos aposentados 
pensionistas e ainda incluí na Lei os deficientes físicos. E ainda lá no parágrafo único 
coloquei que após o prazo previsto na Lei, aquele que esquecesse de protocolar  na 
Prefeitura podia entrar com um protocolo depois desse prazo solicitando também o seu 
desconto. Eu penso que um prazo não pode tirar o direito do cidadão e aí o prazo está 
tirando esse direito, porque a pessoa não lê o jornal, não escuta na rádio ele acaba 
perdendo o seu direito. E quero dizer que até o Vereador Moisés disse que algumas 
pessoas o procuraram dizendo que o Vereador Guido agora quer que some o que ganha o 
cônjuge e isto não e verdade a única Emenda que fiz, é incluindo as pessoas que tem 65 
anos e que por ventura não conseguiram sua aposentadoria por algum motivo e todos 
concordaram para que essas pessoas, as quais não tem nenhum tipo de renda possam ser 
agraciadas e que a Assistente Social verifique todos os dados. Então a gente vem 
melhorando a Lei e esta alteração veio do Executivo colocando do cônjuge para esclarecer 
a comunidade e que continuo na defesa da comunidade e dos seus direitos. Muito 
obrigado e até semana que vem. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Saúdo a todas as 
pessoas aqui presentes e também todos os funcionários principalmente os da Câmara de 
Vereadores, porque às vezes o setor não anda não é por culpa dos funcionários e por 
causa da própria chefia que não está sintonizada. Porque nós entendemos também nem 
todos são bons funcionários mais a grande maioria é, portanto hoje falávamos aqui em 
relação a salários que está uma miséria por que essa recuperação dada pelo índice do 
Governo não recupera nada. Inclusive estamos chegando à beira de ter que fazer uma 
reclassificação para que os salários daqui a pouco não estejam abaixo do salário mínimo. 
Quero falar hoje também em relação da segurança, aquilo que acontece ali na Ponte do 
Rio dos Sinos é uma verdadeira vergonha, eu acho que com o gasto que eles tiveram para 
colocar a sinaleira eles recuperavam o pilar da Ponte, quanto tempo já está aquela 
sinaleira? Acho que viraremos o ano e a sinaleira estará ali. Isto é mais fácil colocar a 
sinaleira do fazer o trabalho. Já foram três assaltos ali e ninguém mais para na madrugada, 
quem vem de lá entra na Ponte e quem vai daqui entra também. Eles deviam até tirar 
aqueles cavaletes para evitar um problema, colocaram os cavaletes e nunca mais vieram 
ali, e toda a população espera que se resolva acho eu que vai ser muito difícil. Em ralação 
a Saúde, o Hospital vai ter que nos dizer da dívida ou o que está havendo, porque não é 
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possível que não tenha médico e que eles não pagam outro para ficar no lugar, eu acho 
que é irresponsabilidade deles não e mais de ninguém. O Hospital fez um convênio que ele 
iria colocar os médicos e se faltasse o Hospital que deveria dar conta de ir atrás de outro 
para colocar no plantão. E dizer para a população que não tem um médico, e aí o que 
fizeram foi pegar as pessoas que estavam no Hospital e transferir para o 24 horas, que 
também não estavam preparados para receber esse número de pessoas. As pessoas foram 
atendidas mais não dentro daquela rapidez que deveriam ser atendidas, mas o Posto 24 
horas fez o seu trabalho, e eu acho que está na hora deles darem as suas devidas 
explicações. Eu sei que eles não querem vir aqui em cima no Plenário, porque aqui é ruim, 
mas eu vou fazer uma reunião com eles no Plenarinho, junto com todos os Vereadores e 
que eles nos explique essa situação. Não adianta vir com aquela história de empurrar um 
para o outro, porque Saúde não pode esperar quem assumiu sabia que era cara a saúde, 
se eles tiverem que botar dinheiro a Instituição São Carlos vai colocar dinheiro. Quanto é 
que eles ganham de filantropia por manter esse Hospital? Mas dizem que querem colocar 
só o que eles recebem de participação de atendimento aí não vão fazer Saúde que presta 
de jeito nenhum. Acho que a filantropia aqui deixa mais de um milhão de reais por mês, 
eles que peguem um pouco desse dinheiro e coloque então na Saúde e no Hospital Bom 
Jesus. Eu quero pedir para o pessoal não marcarem muita reunião, pois tenho ido à 
Prefeitura tentando agilizar os projetos de lei, nós temos alguns projetos que são 
imprescindíveis para votar que são uma nova estrutura do quadro e depois nós temos 
PPA, e não pensem que vai ser fácil até colocarmos em dia todos esses projetos da Câmara 
de Vereadores. Amanhã eu vou de novo a Prefeitura até porque entrou de novo um 
Projeto de uma doação, no final de semana vou falar com o Prefeito e vou pedir a ele para 
agilizar, porque todos esses projetos tem que vir a essa Casa para que nós possamos então 
votar e chegar no dia 20 com a pauta da Casa limpa Orçamento votado, Diretrizes 
Orçamentárias votadas e PPA também votado. E era isso. Após a Palavra em Expediente o 
Presidente com a concordância dos Vereadores presentes Convocou uma Sessão 
Extraordinária para amanhã, dia 30/10, às 13h, para votar os Projetos de urgência que 
estão em tramitação nesta Casa, sendo que os Vereadores que foram autorizados a se 
retirar anteriormente nesta Sessão, serão comunicados desta Convocação. Em seguida o 
Vereador Adalberto dos Santos Lemos em Questão de Ordem comunicou que com a saída 
do Vereador Valdecir de Almeida do PDT, a partir de hoje estará ocupando a vaga na 
Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social desta Casa Legislativa. Nada mais 
havendo a tratar, às 21h05min, o Presidente encerrou a presente Sessão Ordinária, 
agendando outra para o dia 04 de novembro do corrente ano, às 18h no Plenário desta 
Casa. E, para constar, eu Silvana Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de Vereadores de 
Taquara, lavrei a presente Ata, que segue assinada por e pelo Servidor Mateus Diovani dos 
Santos Lopes, o qual transcreveu a Palavra em Expediente, onde após lida e aprovada 
também será assinada pelos Vereadores desta Casa Legislativa. Sala de Sessões, 29 de 
outubro de 2013...................................................................Silvana Lopes e Mateus Diovani.  

 


