ATA Nº 3.929
Aos 02 dias do mês de setembro do ano de 2013, às 18h no Plenário da Câmara de
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 33ª Sessão Plenária Ordinária deste
Legislativo, sob a Presidência do Vereador Nelson José Martins (PMDB), o qual contou
com a presença dos seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto
dos Santos Lemos (PDT), Arleu Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch
(PTB), Guido Mario Prass Filho (PP), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de
Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC), Régis Bento de Souza (PMDB), Roberto
Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha
Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PDT).
Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador Nelson José Martins a Diretora
Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão desejando
boas vindas a todos os presentes e informando que as Sessões Ordinárias da Câmara
de Vereadores de Taquara acontecem nas segundas-feiras, a partir das 18h, no qual
convidou a todos para participar. A partir desse momento o Presidente deu início aos
trabalhos da noite convidando o Senhor João Ervino Fischer, Deputado Estadual, para
fazer parte da Mesa Diretora e após convidou a todos para realizarem em conjunto a
Oração do Pai Nosso. Depois disso o Presidente solicitou que o representante do
CPERS, Professor Alex, fizesse uso da Tribuna Popular pelo tempo de 15min, conforme
Protocolo nº 1588, de 28 de agosto do corrente ano, para falar a respeito da
paralisação dos professores estaduais. Na sequência o Presidente solicitou a leitura da
documentação que deu origem a Homenagem da TCA Informática. De acordo com o
Requerimento nº 150, datado de 17 de junho de 2013, foi solicitado pelo Vereador
Guido Mario Prass Filho, que fosse convidado o Presidente da Assembleia Legislativa
do Estado do RGS, Senhor Pedro Westphalen, para que seja outorgada a Medalha da
53ª Legislatura, proposta pelo Deputado João Ervino Fischer, para a Empresa TCA
Informática, pela conquista do Prêmio Nacional de Inovação. Sendo assim a presente
Sessão contou com a presença do Deputado João Fischer para conceder no dia de
hoje esta honraria a esta Empresa taquarense. Nesse momento o Presidente convidou
o Vereador Guido Mario, propositor desta homenagem, para fazer seu
pronunciamento e após também fizeram uso da palavra o Deputado João Fischer e o
Diretor da Empresa TCA Informática, Senhor Marcos Kaiser, instante em que o mesmo
recebeu a Medalha da 53ª Legislatura. Dando segmento aos trabalhos o Presidente
solicitou que a Servidora Marilene Wagner procedesse na leitura dos ofícios e das
matérias que deram entrada nesta Casa, para o conhecimento de todos. OFÍCIO DO
SENHOR PREFEITO: Nº 651/2013, encaminha Relatório de Monitoramento da Gestão
em Saúde, referente ao 1º Quadrimestre de 2013, bem como solicita agendamento de
Audiência Pública para apresentação do mesmo. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE
LEIS: PROJETO DE LEI Nº 173, DE 28 DE AGOSTO DE 2013 (Executivo Nº 150) Autoriza
o Poder Executivo a definir empreendimento habitacional no final da Rua Santarém
no Município de Taquara/RS, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 174, DE 02
DE SETEMBRO DE 2013 DE AUTORIA DO VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH
– Obriga novas construções a destinarem até 10% das vagas de estacionamentos a
bicicletas. PROJETO DE LEI Nº 175, DE 02 DE SETEMBRO DE 2013 DE AUTORIA DO
VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES - Disciplina a instalação e permanência de
postes para rede elétrica e telefônica, ou estruturas assemelhadas nas vias púbicas
municipais do interior do Município, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 176,
DE 02 DE SETEMBRO DE 2013 (Executivo Nº 152) Ratifica o Convênio firmado entre o
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MUNICIPIO DE TAQUARA e a ESCOLA PROFISSIONAL UNIPACS – TAQUARA, por
intermédio da Sociedade Educacional do Futuro Ltda., e, dá outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 177, DE 02 DE SETEMBRO DE 2013 (Executivo Nº 153) Altera o
Inciso I, do artigo 1º, da Lei Municipal nº 5.179, de 14 de março de 2013, que autoriza
contratar, temporariamente, professores para as disciplinas de Língua Portuguesa,
Matemática, Ciências, Língua Inglesa, Artes, Física, Química e Sociologia, para o ano
letivo de 2013, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 178, DE 29 DE AGOSTO
DE 2013 (Executivo Nº 151) Autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de Permissão
de Uso de Bem Imóvel com a empresa POLIPRIM RECICLAGEM E COMPONENTES
PLÁSTICOS LTDA ME, CNPJ nº 04.069.496/0001-00, bem como, conceder auxílio
financeiro no o valor de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), e dá outras
providências. PROJETO DE LEI Nº 179, DE 29 DE AGOSTO DE 2013 (Executivo Nº 155)
Autoriza o Poder Executivo contratar, emergencialmente, 01 (um) servidor para o
cargo de Assistente Social para atuação na Secretaria Municipal de Assistência Social e
Habitação e dá outras providências. MOÇÃO: MOÇÃO DE APOIO Nº 025/2013 EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH, SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA,
VEREADORES DA BANCADA DO PTB E SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER VEREADORA DA
BANCADA DO PSDB, mui respeitosamente, com base no Artigo 155 do Regimento
Interno desta Casa, juntamente com os Vereadores que esta subscrevem, requerem
que seja submetido ao Plenário a Moção de Apoio ao Movimento Grevista dos
Membros do Magistério Público Estadual deflagrado em todo o Estado do Rio Grande
do Sul, através de uma Assembleia Geral da categoria, como último recurso na
tentativa de conquistar o piso salarial nacional, instituído legalmente a nível nacional
desde o ano de 2008, bem como outras reivindicações não menos justas que, se
assumidas pelo Governo Estadual, somarão para a qualificação da educação pública
de nosso Estado. Enquanto Legisladores Municipais, entendemos que não existe nada
mais eficaz para solucionarmos problemas históricos relacionados a Segurança Pública
e a Saúde de nossa humanidade, do que um pesado investimento em educação, que
perpassa pela questão salarial do professor, pois tendo assegurado a manutenção da
sua subsistência com dignidade, o profissional da educação realizará o seu fazer
pedagógico com maior satisfação, resultando positivamente para o desenvolvimento
de aulas mais bem elaboradas e consequentemente mas eficientes. Esta moção tem
como fundamento prestar apoio a “Educação Pública e a Valorização Profissional dos
Professores”. Estamos vivendo mais um momento de lutas em defesa dos direitos
salariais dos profissionais da educação, bem como pelo melhor aparelhamento
estrutural das instituições de ensino do Estado do Rio Grande do Sul. Com o intuito de
fortalecer o Movimento organizado pelos Professores e Funcionários das escolas
Públicas Estaduais do Estado do Rio Grande do Sul, pelo movimento de greve
deflagrado no dia vinte e três de agosto de 2013, em Assembleia Geral da categoria,
onde decidiram pela paralisação por tempo indeterminado, como forma de luta para
a conquista do pagamento do piso salarial nacional estabelecido através da Lei
Federal 11.738/08; criação de um piso nacional para os funcionários de escola; a
regularização das promoções e a suspensão da reforma do Ensino Médio submeteram
a este Plenário moção de apoio a essa iniciativa coletiva, democrática e cidadã, a ser
remetida ao 32º Núcleo do CPERS Sindicato em Taquara, RS; ao Diretório Central do
CPERS Sindicato em Porto Alegre, RS, ao Secretário Estadual de Educação do Estado
do RS e ao Gabinete do Governador do Estado do RS. A educação de qualidade é o
pilar base para qualquer sociedade desenvolvida e, infelizmente, nosso Estado
enfrenta problemas históricos os quais tornaram-se uma herança inglória governo pós
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governo. Diante desta problemática, sugerimos aos envolvidos muita cautela e
responsabilidade. Entendemos como necessária e justa as reivindicações dos
profissionais da educação, de mesmo modo, temos plena consciência que o déficit de
investimentos ao longo dos governos originou esta situação conflituosa. O diálogo
entre as partes deve nortear todas as ações, a educação e os profissionais da
educação merecem atenção especial, para isto, suas reivindicações devem ser ouvidas
e pautadas como prioridade. Na certeza de que a categoria tem respaldado na
Constituição Federal, o direito de greve, nos empenhamos e queremos deixar
registrado o nosso apoio ao movimento, aguardando das autoridades responsáveis o
cumprimento da legislação vigente e o pagamento do Piso Nacional do Magistério,
para que o movimento tenha alcançado o seu propósito inicial, adiantando que somos
inteiramente contra a decisão de suspensão dos vencimentos dos professores e ou
funcionários grevistas, sendo que em outros estados o STJ já formou jurisprudência
dando ganho de causa aos profissionais da educação em greve, determinando a
reposição dos descontos realizados. REQUERIMENTOS: Nº 200/2013 VEREADOR
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Através deste solicito que o
departamento competente da RGE providencie com a máxima urgência a troca dos
postes de madeira na localidade de Tucanos, em frente a Fábrica de Piscina, pois além
de estarem podres na parte de baixo um deles está afixado muito dentro da rua
colocando em riscos de acidentes os veículos que trafegam por aquele local. Certo de
contar com vossa atenção, desde já agradeço. Nº 201/2013, VEREADORA SANDRA
BEATRIZ SCHAEFFER: Através deste parabenizo o Sargento Luiz Fernando Quevedo e o
Soldado Sandro Pereira da PATRAM, pelo ato de bravura, respeito e solidariedade
para com os animais que foram atingidos pelas enchentes que ocorreram em nossa
cidade. Quem cuida dos animais, defende a vida, defende a criação de Deus!
REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 108/2013 VEREADOR
ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal informe a este
Vereador como está o andamento da finalização da obra da rede de abastecimento de
água na localidade do Km 04. Nº 109/2013 VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS
LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador como está
tratando a questão das vagas na Educação Infantil, aja vista que existe uma escola
quase pronta e outra em andamento que se finalizada resolveria boa parte das vagas.
Justificativa: Como Vereadores somos quase que todos os dias interpelados por pais
preocupados com a falta de vagas nas escolas de educação infantil, e com o término
destas unidades melhoraria muito para nossa comunidade. Nº 110/2013 VEREADOR
MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal informe a este
Vereador como está o andamento do projeto de construção do “poço comunitário”,
na localidade de Morro Alto. INDICAÇÕES: Nº 665/2013 VEREADOR ADALBERTO
CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal volte a firmar convênio com as
Faculdades, para que os acadêmicos possam efetuar os estágios não remunerados na
rede municipal de ensino, pois os mesmos estão encontrando dificuldades em
realizarem tais estágios. Nº 666/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Indica
ao Executivo Municipal para que junto da Secretaria competente, refaçam a
contenção da margem do Rio Padilha, localizada ao lado do antigo prédio onde
funcionava o Calçados Sandra. Solicitamos ainda que as pedras que se amontoaram
no leito do rio por ocasião das enchentes, sejam retiradas e redistribuídas as margens
do local citado, fazendo com que o rio retorne a correr no leito de origem, evitando
assim novas enchentes e desmoronamentos que colocam em risco prédios e árvores
que estão às margens do mesmo. Nº 667/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS
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FILHO: Solicita ensaibramento da Rua Jorge Paz, que é um beco de pequena extensão,
na localidade de Morro da Pedra, onde está instalada a Empresa Cruz & Neto que
trabalha no ramo calçadista empregando muitas pessoas. Justificativa: Todos os dias,
ônibus vêm trazer os funcionários para o trabalho e o local é utilizado uma vez por
mês pela Unidade Móvel de Saúde, onde a energia elétrica é cedida pela própria
empresa. Nº 668/2013, VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Solicito que o
Executivo Municipal, através da Secretaria competente realize um conserto na Rua
Guilherme Lahn, próximo ao Nº 1290, pois no local existe um desnível enorme
formando uma espécie de degrau, dificultando o estacionamento. Seguem fotos em
anexo. Nº 669/2013, VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Solicito que o
Executivo Municipal, através da Secretaria competente realize o conserto no
cruzamento das Ruas Rio Branco com Henrique Bauermann, pois existem vários
problemas no local que dificultam o trânsito, entre eles um aprofundamento e
paralelepípedos soltos. Seguem fotos em anexo. Nº 670/2013 VEREADOR ROBERTO
TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da
Secretaria competente proceda com urgência o que segue: Conforme reivindicação
dos moradores da localidade de Tucanos e protocolo Geral nº 2011/7017.1, que seja
tirada a curva na Estrada de Tucanos, um pouco antes do Cemitério, em frente à
propriedade do Sr. Reni Fontes. Segue também na mesma localidade, em frente à
casa velha do Sr. Sérgio Marmitt, rebaixar a lombada para evitar inúmeros acidentes
que já ocorrerão. Nº 671/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS
SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente
proceda com urgência no calçamento da Rua Armindo Eugênio Bohrer, na localidade
de Tucanos. O calçamento se faz urgente por se tratar de uma localidade que já
podemos chamar de pequeno distrito industrial por estar se desenvolvendo na
geração de empregos, tendo hoje um Frigorífico, Fábrica de Embutidos, Fábrica de
Móveis, Fábrica de Piscina, Distribuidora de Ração, gerando mais de 100 empregos
diretos, sem falar na movimentação de veículos que causam um grande problema de
saúde às crianças e idosos que moram nas proximidades com o nível altíssimo de pó
trazendo diversos tipos de doenças. Nº 672/2013 VEREADOR ADALBERTO DOS
SANTOS LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria
competente proceda na retirada de entulhos e móveis que foram retirados durante as
enchentes em todas as ruas que foram atingidas no Bairro Empresa. Justificativa: Foi
garantido em uma ligação com o Prefeito que se daria a limpeza na última sexta-feira,
mas a mesma não foi feita, ocasionando muitos transtornos aos moradores daquele
Bairro. Nº 673/2013 VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Solicito que o Executivo
Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda na construção de um
bueiro na localidade de Açoita Cavalo, em frente ao Sítio do Jair Kappel. Nº 674/2013
VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal,
juntamente com a Secretaria responsável pela iluminação pública proceda em reparos
nas luminárias da localidade de Açoita Cavalo. Nº 675/2013 VEREADOR MOISÉS
CÂNDIDO RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria
Distrital de Padilha providencie o conserto da estrada chamada de Travessa Jesus
Cristo, na localidade de Morro Alto. Nº 676/2013 VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO
RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente
proceda com urgência no conserto da estrada de Morro Alto, no trecho
compreendido entre a Saibreira e o Alambique do Fischer, pois a mesma está
rachando, dando sinal claro de um deslizamento. Vale ressaltar que a referida estrada
é o principal acesso às localidades de Morro Alto, Quarto Frio e Ilha Nova, e, que a
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produção de carvão e lenha é muito importante para o município. Nº 677/2013
VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal,
juntamente com a Secretaria competente providencie com urgência a instalação dos
equipamentos de ares-condicionados, junto a Escola Municipal de Ensino
Fundamental Zeferino Vicente Neves Filho, na localidade de Pega Fogo. Tal pedido se
justifica, pois os aparelhos já encontram-se na Escola aguardando apenas a instalação.
Nº 678/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente proceda com urgência no conserto de um cano quebrado
localizado na Rua La Paz, esquina com a Rua Arlindo Cândido Rangel, em frente ao
Mercado “Volte Sempre” no Bairro Empresa. O pedido se faz necessário e urgente,
pois tal situação ocasionou a obstrução do bueiro que encontra-se bem na entrada do
referido estabelecimento, causando transtornos e constrangimento ao proprietário e
a todos que por ali circulam. Nº 679/2013 VEREADOR LAURI FILLMANN: Solicito que o
Executivo Municipal, juntamente com o setor de iluminação pública providencie uma
revisão nas luminárias localizadas na Rua Oscar Schmidt em Padilha, pois muitas delas
não estão funcionando. Nº 680/2013 VEREADOR LAURI FILLMANN: Solicito que o
Executivo Municipal, juntamente com o setor de iluminação pública providencie uma
revisão geral nas luminárias situadas na localidade de Padilha Velha, pois muitas delas
não estão funcionando. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício do Tribunal
de Contas do RGS, referente ao Processo nº 6367-02.00/09-1, Atos de Admissão.
Convite da Comissão Especial de Vereadores, Pró-extensão do Trensurb – Campo
Bom/Sapiranga, para Audiência Pública a realizar-se no próximo dia 05/09, às 19h, na
Câmara de Vereadores de Campo Bom. E-mail do COMITESINOS convidando para o XV
Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas – ENCOB, que ocorrerá nos dias
14 a 18 de outubro do corrente ano, na FIERGS em Porto Alegre. E-mail da Assembleia
Legislativa – Comissão de Saúde e Meio Ambiente, convidando para Audiência Pública
desta Comissão a realizar-se no dia 09/09, às 18h, na cidade de Araricá para debater a
implantação de um Hospital Regional no Vale dos Sinos. Jornal Informativo da
UVERGS – União dos Vereadores do RGS, Ano 1, Edição nº 03. Comunicado do
Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, liberação
de recursos financeiros. 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 ADALBERTO CARLOS SOARES. Saúda a todas as pessoas
presentes. Quero dizer inicialmente que essa semana foi um pouco atípica das outras
semanas, em questão das grandes chuvas que caiu na região, foram quase 6 dias de
chuva sem parar, nunca me lembro, em toda a minha vida, que tivesse chovido tanto,
continuado assim sem parar, isso causou muitos alagamentos em Bairros de nossa
cidade e em toda a região, famílias perdendo todos seus pertences, isso é muito
triste, mas é coisa da natureza, não tem o que fazer contra o tempo, mas o mais
importante foi a solidariedade do povo Taquarense, que nessa hora estendeu a mão
para essas pessoas, e não se cansaram de enviar donativos lá para o CIEP, para ser
distribuído para essas famílias, quero aqui parabenizar os voluntários, que de uma ou
outra maneira, colaboraram com essa ação, outro fator, foi a questão das estradas
interrompidas, que tem causado grandes transtornos em nossa região, muitas
pessoas estão se deslocando quilômetros e quilômetros, até chegar em seu destino,
um exemplo aqui, a ERS020, que ainda se encontra trancada, tem problema da ponte
do Rio dos Sinos, e tem causado grandes transtornos, mas esperamos que em breve o
problema seja solucionado, quero alertar também a Secretaria Distrital da Vila Tereza,
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quanto a uma rachadura da estrada do Morro Alto, na Saibreira, e o Alambique do
Ramos, segundo fui informado que lá tem um rachadura, e teria que se tomar
providencia em relação aquilo ali, para que não se agrave o problema na próxima
chuva, da mesma forma eu quero pedir atenção especial a Secretaria de Obra,
enquanto as estradas do Pega Fogo, Morro Pelado, Morro Negro e Morro da Pedra,
me procuraram os moradores de lá essa semana, e me falaram que as estradas da
região, estão intransitáveis, então eu peço um apelo a Secretaria de Obras, que faça
um mutirão e atende aquela comunidade que ainda não foi atendida por essa
Administração, pelo o que eu sei, espero que esteja errado, que a atenção esteja
focado para aquela região, mais uma vez, quero também dizer que um fato inédito
aconteceu na semana passada nessa Casa, foi a entrega de um cheque no valor de 91
mil reias, para a compra da caminhonete, que vai se passada pelo CONSEPRO, para
ser passada para a Brigada Militar, para fazer o patrulhamento rural, combate aos
abigeatos, e dar mais segurança ao povo do interior, então todos os Vereadores estão
de parabéns, todos os funcionários dessa Casa, estão de parabéns por essa iniciativa,
de ter repassado esse valor para o CONSEPRO, que vai ser de muita utilidade, também
quero dizer que na semana passada, foi aprovado dois projetos da Senadora Ana
Amélia, um na Câmara Federal, foi aprovado o PL, que inclui na cobertura obrigatória
dos planos de saúde, o tratamento do câncer, de remédios de uso oral em casa, e nos
Senado foi aprovado a questão do marco regulatório para o sistema de integração de
produtores rurais, e agro industrias, e também cobrou da união ao auxilio aos
desabrigados devido as enchentes do Rio Grande do Sul, Senadora Ana Amélia que ta
fazendo um grande trabalho, que ta no Senado representado o Rio Grande do Sul, e
também fiz duas indicações, para que o Executivo Municipal volte a firmar convenio
com as faculdades, para que os acadêmicos possam afetuar os estágios não
remunerados na rede Municipal de ensino, pois os mesmo estão encontrando
dificuldades em realizarem tais estágios, e também um pedido de informação, para
que informe a este Vereador o andamento da finalização da obra da rede
abastecimento de água, na localidade de KM4, que esta parada a muito tempo, muito
obrigado a atenção de todos, e tenham todos uma boa semana. VEREADOR
ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS. Saúda a todas as pessoas presentes. Senhor
Presidente, eu vi meu antecessor falando, Adalberto Soares, a respeito das enchentes,
foi uma coisa muito seria muito preocupante a questão das enchentes, atingiu muito,
o Bairro Empresa dói um dos bairros mais atingidos aqui em Taquara, e ainda nos
continuamos com aquele problema lá do Olaria, e com o problema ali de baixo, mas o
Olaria eu falo mais porque ali foi um Loteamento que foi feito, um financiamento de
20 anos, e é triste como agente ver, algumas pessoas, casais falando, pessoas idosas
comentando, que na hora do sonho de adquirir a casa própria, estão com esse
problema serio, porque dai, cada vez que da enchente, se perde tudo, muita gente
ajudo, acho eu que quase todos os Vereadores, também abriguei gente na minha
casa, que vieram do Olaria, tinham para onde ir ao CIEP, mas como era muita gente,
muita coisa, se fosse todo mundo para lá, nem daria certo, então eu tinha uma
Audiência marcada com a Doutora Ximena, antes da enchente, a meu pedido, e que
pelo falecimento de meu pai, eu ao consegui acompanhar isso, semana passada ela
me recebeu, eu explicava algumas coisas como agente vê, que são informações que
não estão chegando até o Executivo e a Promotoria a respeito do questão do
financiamento daquela obra do dique, é possível fazer, tem dinheiro sim, e to
passando as informações, os telefones, os contatos das pessoas que eu tive numa
Audiência na Superintendência da Caixa, com o Ex Prefeito Délcio, em agosto de 2011,
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onde o Ministério das Cidades, se comprometeu, se o projeto chegasse até la, de
averigua e financiar essa obra, porque é um valor bem alto, então eu to indo atrás
disso, para ver se agente consegue vê o problema resolver o problema daquele
pessoas, para ver se consegue amenizar. Senhor Presidente agente vê e ouviu falar ai
nas ruas, o Prefeito Tito falar na questão da educação, na questão da saúde, e essa
Casa aqui não tem se furtado em ajudar a Administração com repasse, já visto de hoje
aqui, estamos passando um carro para a Brigada, que não é do Município, mas
também implica no Município, para dar suporte de atendimento ao Município, uma
coisa que me preocupa e me preocupa muito, é a falta de informação Presidente, que
é a questão das vagas nas escolas de educação infantil, todo dia agente é interpelado
pelo um pai ou uma mãe, que não conseguem trabalhar, porque não tem vagas nas
escolas de educação infantil, é muito serio essa questão, to no terceiro pedido de
informação, eu pedi um em abril, como anda a questão do termino daquela creche no
Mundo Novo, fiz outro requerimento de pedido de informações no dia 24 de junho, e
estou fazendo outro agora, e agente não obtém informação, estou dez do inicio do
ano pedindo, se o Governo não tem dinheiro, que priorize então, mas o que é isso,
agente ta ajudando, fazendo o que pode, estamos cortando gastos aqui na Câmara,
para agente poder ajudar o Executivo, e agente nota que lá nem se quer os nossos
pedidos de informações são respondidos, as pessoas nos cobram, e agente tem que
dar retorno, em campanha eu v lá no Bairro Empresa, acompanhei junto com o
Prefeito Tito, ele se comprometendo de não parar obras importantes, principalmente
nas obras das escolas de educação infantil, e hoje agente vê assim, estão tocando
obra numa escola que ta se iniciando, e aquela que esta quase acabada esta parada a
obra, nos precisamos sim ter uma resposta disso, a comunidade nos cobra, e com
certeza cobra do Prefeito, que ele venha a dar no mínimo as informações que agente
pedi, que essa Casa pedi, para que agente possa dar um retorno a nossa comunidade,
eu tenho aqui um projeto de lei, que eu queria comentar, que venho a essa Casa, que
é o 151, 178, que é termo de uso de bem imóvel no Bairro Empresa, que é daquele
pavilhão lá, onde o Secretario Lamperti na semana passada conversando comigo, se
instalara uma empresa, que bom que isso vai acontecer, que já de novo abriram umas
portas lá, o pessoal toma conta, que bom que vai gera emprego, rendas, parabéns ao
trabalho do Secretario Lamperti, que a frente da Secretaria vem desenvolvendo um
bom trabalho, estive conversando com ele essa semana, e também foi lá averiguar
uma outra situação, porque lá no fundo da Empresa, nos temos a questão da
hidropônica, e nos temos um outro atelier que gera 12 empregos, e que ficaram
parados 5 dias na questão da falta de luz, levei até lá par vê se consegue ver essa
questão, por hoje era isso, uma boa semana a todos. VEREADOR ARLEU MACHADO
DE OLIVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Tem acontecido de muitas pessoas
reclamando, de pessoas do interior, também nos bairros, o problema do
ensaibramento das ruas, por isso eu gostaria que o Executivo, cuidasse quando
colocasse saibro nas ruas, no interior e na cidade, porque estão colocando muita
pedra no meio do saibro, outro dia eu andava numa dessas estradas, ali no
Entrepelado, e impressionante as pedras grandes que foram jogadas pelas
tombadeiras com saibro, aqui na cidade também, hoje inclusive uma funcionaria da
Câmara disse que não dava para transitar, por tanta pedra que tinha na rua no Bairro
Empresa, então eu pediria ao pessoal das obras do Município ai, cuidasse quando
transportasse o saibro, que transporte só o saibro, e deixe essas pedras grandes de
lado, se não de para tirar, que recolha, porque pode ocasionar acidentes sérios, com
essas pedras jogadas nas ruas, e também no interior, também eu quero pedir ao
ATA Nº 3.929 – 02.09.2013

Página 7 de 22

Executivo, que tenha, e comece a controlar, tendo em vista o que ocorreu esse final
de semana em Porto Alegre, na Praça da Redenção, onde uma arvore caiu, matando
uma pessoa, e ferindo gravemente mais duas, e o Município comece a dar uma
olhada nas arvores do Município, porque tem muitas arvores centenárias, e da uma
olhada como estão, já ando caindo arvores em cima de carro, muito perigoso essas
arvores que estão muito velhas, que o Município se ocupe também dessa área
verificando a possibilidade de verificar, não sei como é feito isso, mas verificar essas
arvores centenárias que podem causar acidentes graves, como foi o acidente fatal em
Porto Alegre, quero dizer que assinei uma moção de apoio aos professores do Estado,
da greve, e dizer o seguinte, infelizmente os Governos passam, os Governadores, vem
um, vem outro, e nada acontece a nível de magistério nesse Estado, eu não rasgo
ceda com professor, não a necessidade, a verdade é o seguinte, os professores já
estiveram conquistando uma época, um PIS de dois e meios salários mínimos,
garantiram na época, o Governador na Época era Jair Soares, e outro Governador em
seguida, vêm e entram com a inconstitucionalidade da lei, e derrubo o PIS de dois e
meio do magistério, naquela oportunidade, de lá para cá, a briga é muito grande do
magistério Estadual, buscando que seja feita a justiça com os professores, sou do
tempo que, aqui vai uma brincadeira, sou do tempo que os homens gostariam de
casar com mulheres professoras que ganhavam bem, hoje isso não existe mais, então
a minha solidariedade aos professores de Taquara, e dizer que estamos aqui hoje, que
assinamos essa moção, e que o Governador tenha paciência, o Governador que é do
PT, Governador Tarso Genro, sempre esteve, que pelo menos dizia do lado dos
professores, que se fosse Governador iria pagar o PIS dos professores, e agora
simplesmente não paga o PIS dos professores, e nos temos ai, os problemas com as
aulas, com alunos sem aulas, os professores não tem culpa disso, a culpa é do
Governo, esse PIS é constitucional agora, é um PIS que foi mandado paga pela própria
justiça, foi pago pelo próprio Tarso Genro na época, que deu o canetaço pagando o
PIS, e agora ta se negando, a dificuldade existe, mas não importa, tem que se
cumprido a lei aqui, tem que tirar de um lado ou outro, é muito ruim ficar nessa
situação com esta, ele não pode, to vendo que estão dizendo que vão cortar o ganho
dos professores mensal, vão cortar o ponto dos professores, isso é um absurdo, ele
que sempre defendeu as greves, e agora assustar os professores, para que eles não
façam as greves, é ruim para o aluno, para os pais, agora é culpado não é os
professores, eles fazem o trabalho deles, é uma vergonha o que os professores
ganham nesse Estado, eles com a maioria com curso superior, inclusive com Pós
Graduação, naquilo que fazem, são professores preparados do Estados, muito mais
preparados que os professores do resto do Brasil, enquanto o resto do Brasil ganha na
maioria dos Estados, ganham mais que no Estado do Rio Grande do Sul, só vendo o
que ganha um professor no Estado, é uma vergonha, é uma vergonha, a mesma forma
o que ganha os Policiais, que ganham mal, são duas categorias que deveriam ser bem
remuneradas, e infelizmente são mal remuneradas, essas duas categorias são muito
mal remunerados, um grupo para ensinar nossas crianças, e outro grupo para defesa
das pessoas, na segurança publica, por isso fica aqui o protesto desse Vereador, tendo
assinado essa moção de apoio a dignidade do Magistério Estadual, muito obrigado,
tenham uma boa semana e fiquem com Deus. VEREADOR EDUARDO CARLOS
KOHLRAUSCH. Saúda a todas as pessoas presentes. Excelentíssimos Vereadores e
Vereadoras, quero iniciar meu pronunciamento agradecendo a todos os senhores, e
todas as senhoras, que assinaram meu requerimento do dia 10 de junho, solicitando
viaturas para o nosso Município, viaturas para a Brigada Militar, viaturas essas que
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estavam paradas em um pátio na cidade de Cachoeirinha, que eu fui até lá, tirei foto
das quase 200 viaturas lá paradas, e esse documento foi registrado pelo Jornal
Integração, pelo Jornal Panorama, pela Radio Taquara, pelo Blog do Masutti, que tem
mais de 300 acesso por dia, e aqui eu fico muito grato, por devido esse apoio que
recebemos na semana passada, em resposta ao nosso requerimento ao nosso oficio,
resposta de um oficio da Secretaria de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul,
coforme os senhores receberam uma copia, um oficio nos informando, que com
resposta a esse oficio que os senhores todos assinaram, até o mês de dezembro,
teremos mais três viaturas novas para a Brigada Militar, devido aquele protocolo que
foi feito, junto a Secretaria de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, então
Presidente Nelson, eu digo que essa Casa será responsável pela aquisição de 4
viaturas em 2013, uma que essa Casa dou que esta ali na frente, e mais três segundo
esse oficio, devido ao pedido de um Vereador dessa Casa, apoiado pelos senhores e
pelas senhoras. Estamos aqui na Casa por mais uma luta de segurança em nossas
rodovias, pois são muitas as mortes em nossa cidade, em pequenos trechos, e a
região decidiu que no dia 22 de setembro, fará uma paralisação geral nas estradas,
ERS115, ERS239, ERS020, e porque nos importamos com vidas, com famílias que são
ensanefadas com violência no transito, e todos os Vereadores lutam por isso, todos, e
diante disso, todos e dez do começo do ano, e diante disso, na semana passada estive
no DAER, e lá fui informado, quando cobrávamos a falta deles na ultima reunião, de
que até o final do ano, contaremos com um pardal na cidade de Taquara, entre os
quilômetros 50 e 53 na cidade de Taquara, isso ai na ERS239, isso ali para o ouvinte
entender, fica no trecho da COOTALL ao Bairro Ideal, vai ter um pardal nesse trecho
até o final do ano, segundo foi nos informado pelo engenheiro, mas agente que mais,
queremos lombadas eletrônicas na ERS115, ERS239 e ERS020, chega de mortes em
Taquara no transito, e nesse sentido que quero dizer ao nobre Deputado João Fischer,
que não esta mais aqui, mas se tivesse, com certeza eu falaria que todo o amor que
ele diz ter pelo nosso Município, eu gostaria que esse amor fosse usado em prol de
nossas famílias, pois o nobre Deputado que é sempre bem votado em Taquara, mérito
dele, pois é daqui, tem que ser um braço nessa luta, pois lutamos com vidas, penso
como falei, em outra oportunidade que o nobre Deputado foi no mínimo infeliz, em
sua entrevista com a radio Taquara, no programa do Masutti, porque essa luta não
pode ser um cabo de guerra, onde uns puxam de um lado, e outros puxam do outro,
temos que sim nos unir com vidas, pois essa é uma luta de todos, e juntamente com a
Comissão de Transito dessa Casa, em Audiência Publica no dia 12 de setembro, as 7
da noite, discutiremos com a comunidade Taquarense e regional, entre outras coisas
as nossas ações do dia 22 de setembro, e quero mais uma vez por parabenizar todos
os Vereadores e Vereadoras, por lutarem por essa causa, lutarem por vidas, venho
agora fazer um requerimento verbal, para que seja retirada o calçamento e seja
aterrada a cabeceira junto a ponte da Rua Chile do Bairro Empresa, porque a mesma
esta em desnível, a falta de terra esta causando muitos carros quebrados, eu quero
elogiar o comentário do Doutor Pimentel, no dia de hoje na radio Taquara, foi muito
feliz em seu comentário, um Político quando eleito, quando é posto em seu cargo
pelo povo, ele não pode esquecer suas raízes, e sim corrupto sim tem que pegar
cadeia, eu não consigo entender, como a Políticos que muitas vezes preferem desviar
recursos, ao invés por exemplo, construir uma cancha de esportes para nossos jovens,
parabéns Doutro Pimentel por essa postura, por isso o senhor foi eleito, e esse é o
pensamento que o povo quer de seus Políticos, na noite de hoje, fiz juntamente com
os Vereadores, Sirlei e Sandra, uma moção de apoio a luta dos professores, pois
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todos nos estamos aqui na Casa, devido a um professor, então contem conosco,
quero elogiara equipe da Prefeitura Municipal de Taquara, que fizeram esse mutirão,
que devido a enchente do Bairro Empresa, fizerem café, almoço, parabéns a
Prefeitura Municipal de Taquara, e a equipe que lá trabalhou, quero dar parabéns a
todos os vereadores pela doação da caminhonete que esta aqui na frente, para a
Brigada Militar, e por isso, se for legal, estou aguardando um parecer da Casa, se for
de direito eu quero dar o Titulo de Cidadão Taquarense ao senhor no final do ano,
pois eu penso que o senhor merece, por o senhor se o nosso comandante aqui, se for
de direito meu, eu gostaria de dar ao senhor e gostaria que o senhor aceitasse, quero
encerrar agradecendo ao senhor Deus por esta representando a minha comunidade
mais uma vez, e que fiquem todos na Paz de Jesus. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS
FILHO. Saúda a todas as pessoas presentes. Começar o meu pronunciamento falando
desse grande período de chuva, que assolou todo o Estado e nossa região, com as
fortes chuvas ocasionando enchentes, enchentes que nos troche vários problemas,
como a situação da ponte que liga Taquara a Parobé, pela estrada velha, e problema
na ponte do Rio dos Sinos, que vem trazendo um grande transtorno para toda a
comunidade, que são do outro lado do rio, que é um problema muito serio no
Entrepelado, que é a falta de ônibus, para que o pessoal possa vir estudar e trabalhar,
e tivemos hoje a tarde olhando a ponte com os colegas Vereadores, e amanhã será
feito uma vistoria, e os técnicos vão dizer o que realmente tem a ponte, eu por meu
entender, foi por uma precação, tivemos lá olhando, não sou técnico, não sou
entendido, mas espero que não seja nada e que nossa comunidade possa isofluir
dessa passagem tão importante para o desenvolvimento de nosso Município, também
estamos pedindo que a Administração faça melhorias nas estradas do interior, que
com essas chuvas ficaram num estado precário, estradas de Arroio Grande,
Entrepelado, Santa Cruz, Fialho, Pega Fogo, Morro da Pedra, Morro Pelado, Morro
Negro, também o Figueirão, principalmente as ultimas, que dez do inicio do Governo
não foi feito um trabalho efetivo, para resolver e dar uma tranquilidade aos
moradores dessa região, estão com certeza ligando a todos os colegas, reclamando e
se queixando das péssimas condições dessas localidades, inclusive numa rua do
Morro da Pedra, na Rua Jorge Pás, onde tem uma fabrica, inclusive a unidade móvel
usa a energia elétrica dessa fabrica, ta em precárias condições, isso que é um trecho
de uns 200 metros, também a estrada de Tucanos, tem a passagem de um arroio, e
que pela força da correnteza abriu um canal em um dos lados, impossibilitando os
veículos de passar por ali, e uma ação rápida o Município pode deixar essa transito em
condições, como também fazer um ensaibramento em alguns locais, que em função
das chuvas estão precárias, também quero dizer que estivemos na conferencia de
meio ambiente da Escola Julio Maurer, onde o Vereador Telmo agendou, onde
estivemos falando para aqueles jovens, sobre a importância das águas, do meio
ambiente, e o belo trabalho apresentado pelos alunos e a consciência que os jovens já
estão tendo sobre esse assunto, também com essas chuvas, a comunidade vem
reclamando pela falta de abrigo nas paradas de ônibus, pessoal tomo algum banho de
chuva, esperando para se locomover dos bairros para a cidade, para o centro da
cidade, como também de partes do interior, ficando ao relento por nos não termos
condições, temos que estudar uma ação, que possa trazer uma tranquilidade, que
todo mundo paga passagem, mas para esperar o ônibus, todo mundo fica na chuva,
também Senhor Presidente, estivemos semana retrasada, onde criada a frente
parlamentar, vai tratar da extensão do Trensurb até Sapiranga, e também a Taquara,
cerca de 110 anos depois a região que tinha estrada de ferro, que foi concluída no 15
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de agosto de 1903, a primeira do Rio Grande do Sul, que ligava Taquara a Novo
Hamburgo, com seis estações intermediarias, em Sapiranga, Campo Bom, Hamburgo
Velho, e que passado esses 110 anos de criação, 52 anos ela trouxa desenvolvimento
a nossa região a estrada de ferro, infelizmente em 1964, foi desativada, 50 anos
depois estamos lutando para que novamente chegue até aqui, a estrada de ferro, ou
seja o Trensurb, para atender todo o nossa Vale Paranhana, em anos de 1970 em
1920, foi os tempos ares da ferrovia, onde eram construídas por décadas, 6 mil
quilômetros por década, então imagina o que foi construído e tudo foi largado de mão
e nosso Brasil deveria esta em muita melhor condição, se isso não fosse desativado,
mostra que foi um erro estratégico, e hoje estamos tentando novamente trazer esse
desenvolvimento, que sabemos, a ruas estão entupidas, hoje leva quase 3 horas para
chega em Porto Alegre, então quero dizer que estamos trabalhando, e vamos sim
trabalhar, e quem sabe nos anos sequentes nos possamos ter o Trensurb chegando a
cidade de Taquara, meu Muito obrigado. VEREADOR LAURI FILLMANN. Saúda a todas
as pessoas presentes. Estou encaminhando por essa Sessão, dois pedidos de
melhorias de iluminação publica, e eu pediria, tenho certeza que o Secretario de
Obras, Ferreira, nos acompanha de alguma forma, que ele faça chegar mais ao
interior o caminhão de iluminação publica algumas coisas, varias coisas muito boas
aconteceram na Administração passada, no meu entendimento, e uma delas muito
especial, foi a aquisição de mais um veiculo de iluminação publica, quando tínhamos e
acredito que temos dois bons caminhões de iluminação publica, mas tenho falado
com os Secretarias Distritais, me sinto muito a vontade de conversar com eles, e
tenho sentido que ta devagar o encaminhamento para esse trabalho junto ao
interior, então aqui vai o meu pedido ao Secretario Ferreira, que de uma assistência
melhor aos Distritais nesse sentido, eu ouvia Vereadores que se antecederam, os dois
Adalberto, Lemos e Soares, falando de obras começadas, iniciadas e não acabadas,
parece que estou copiando eles, não se trata disso, também temos sidos cobrados,
também essa distribuição de águas, na Ilha Nova, é uma coisa muito seria mesmo,
Santa Cruz também, isso se arrasta a muito tempo, não é de hoje, isso também é
verdade, e assim da mesma forma, a dois três meses atrás estamos cobrando,
especialmente cobrei as câmeras de vigilâncias do Município, com todo o problema
de segurança que temos, e as informações quando vem para nos Vereadores, tem
sido quando vem muito tímidas, esperamos pelo menos estar informados, para saber
o que dizer para nossos amigos, os Taquarenses, e eu não consigo entender, tanto
dinheiro publico, obras começadas, e é bom frisar, eu gosto de frisar bem, que isso é
uma sistemática Brasil a fora, Taquara nãop é diferente, é lamentável, tem a questão
da academia junto ao posto de saúde do Bairro Empresa, semi pronta, que não é
entregue a comunidade, escolas de educação infantil, começadas com grandes
investimentos, que param, a Caixa põem a culpa no Município, o Município na Caixa, e
torno a dizer, as informações quando chegam aqui para nos, são tímidas, para não
dizer inexistentes, então nesse sentido, eu pediria, sei das dificuldades que é
Administrar um Município, sei dessa burocracia, treva um País como o Brasil, como
um todo, é lamentável, mas que pelo menos nos informe, o problema esta nesse
ponto, é lá na Caixa, é na construção, é porque agente decidiu dar um tempo, nos
sabemos que tem em torno de 500 crianças esperando por educação infantil nesse
Município, isso se arrasta de ano a pós ano, eu não to falando aqui, como um Político,
mas sim como um cidadão, que nesses questões nos atingem todo dia, como falava a
pouco da questão segurança, o dinheiro custa a ser destinado, quando destinado, que
não se perca pelo caminho, como todo mundo fala e nos sabemos, até a obra ser
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entregue a comunidade, como acontece no Estado, a poucos dias quando indiciado,
comprou-se um equipamento, uma TV, a TV do Estado, e fazem 6 ou 7 anos, agora no
final do ano quando ser posto em pratica, vai ser milhões, 12, 15 milhões, quando vai
se posto em pratica, ta aqui o Pessoal da imprensa, sei que tem bem vivo isso, sei que
em 2 ou 3 anos vai se tornar obsoleto o aparelho, então são essas coisas que
chateiam a população, e como que vão acreditar nos Políticos, exemplo disso, Guido
Mario levando uma questão importante, que é a questão das queimadas, que estão
melindrosa, mas que o Estado tenta fazer algo, que confronta com a lei maior, então
esse é o Brasil, lamentavelmente, muitos vão dizer em cima desse comentário, fazem
algo, sim podemos fazer, mas como você levanto essa questão de queimadas, o
Município fica dependendo do Estado, o Estado pensa de uma forma, a união de
outra, e o Brasil não vai, estamos na semana da pátria, uma bela pátria, mas
infelizmente precisa se encaminhar mais rápido para se desenvolver, parabenizar o
Pastor Valmor, da Igreja Evangélica, e toda sua equipe, pelo belo trabalho que faz, tive
oportunidade de participar de um evento, um retiro ai, é preciso para e quebrar a
rotina, para sobreviver a tantos problemas diários obrigado. VEREADOR LUIZ CARLOS
BALBINO DE OLIVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Protocolei hoje um
pedido de providencia, e bastante urgente, ao Senhor Ferreira, Secretario de Obras,
para que refaça a calçada toda quebrada pelos veículos, que transitam por cima das
mesmas, para adentrarem ao parque, e assim criando lá, trilhas, e acabando com o
gramado existente ali, Senhor Presidente, todos os Municípios tentam preservar criar,
e aqui vendo destruído aquilo que foi criado, ao longo dos anos, aquele parque tem, a
cada Governo tem investido um pouco, e tem ficado realmente, tem sido atraente
para as pessoas de Taquara, infelizmente, eu contei, tinha nesse sábado mais de 50
veículos lá, por cima da grama, quebraram a calçada, então fiz esse pedido no
protocolo, que o senhor Secretario refaça a calçada, coloque lá, meios fios um pouco
mais alto, e se necessário que se coloque um guarda para chamar a Brigada Militar,
para aqueles que não respeitarem, se nos outro Município se preserva, porque aqui
não, porque só aqui em Taquara tem que se destruir aquilo que é publico, então
pessoas que vão para lá, tomar chimarrão com as suas famílias sentar em suas
cadeiras, tem que ficar quase surdas, porque cada um coloca um tipo de musica a
todo volume, então eu peço ao Senhor Secretario, já esta entregue em mãos, que
essa semana ainda ele já tome alguma providencia, escutei por parte de alguns
Vereadores, por alguns que me antecederam, e realmente o Município, existe
algumas obras importantes, iniciadas no Governo passado, ouve algum avanço, pouco
ainda, pois o nosso orçamento é curto, mas com certeza o Prefeito se preocupa em
continuar essa obras, não vão poder ficar paradas, até por preocupação de todos
esses Vereadores, Senhor Presidente, eu gostaria antes de encerrar meu tempo, de
fazer um pedido ao senhor, respeitosamente fazer um pedido ao senhor, o senhor
tem as suas razões, e como disse, respeitosamente eu gostaria que o senhor
repensasse, e sentasse conosco, se o senhor assim achar necessário, para que
possamos discutir a viabilidade de novamente o senhor voltar a fazer o repassa para a
Secretaria da Saúde, é claro que o senhor tem os seus motivos, suas preocupações, e
eu respeito por isso, e gostaríamos acredito que todos os Vereadores, de discutir com
o senhor, a possibilidades, em um momento importuno, só senhor tive que fazer
umas evidências, que isso volte acontecer, conte conosco, com certeza estaremos do
seu lado, é para um bem comum, para toda a comunidade, e o senhor com certeza é
o primeiro a pensar dessa maneira, obrigado Senhor Presidente. VEREADOR MOISÉS
CÂNDIDO RANGEL. Saúda a todas as pessoas presentes. Senhor Presidente às vezes
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agente pode ser chamado de chato, por estar repetindo aqui algumas cobraças que já
tinha feito, mas é necessário fazer e dizer novamente, dez do inicio do mandato, do
Governo, eu tenho cobrado, tenho colocado a minha posição aqui, contra a mudança
do bloco dos produtores, uma mudança que o Governo fez, trouxe um transtorno
muito grande ao agricultor, dentre vários problemas que aconteceram e eu já falei
aqui, agora ta faltando bloco de produtores, aos agricultores, eles estão indo ao setor
buscar seus blocos, e os blocos não foram encomendados, não tem bloco para o
produtor, ele ta produzindo e não tem o bloco, então eu quero pedir que a
Administração Municipal volte atrás na sua decisão entenda que errou, e busque uma
solução para este problema, que vem acontecendo dez do inicio do mandato, que
tenho a humildade de admitir que errou, e que mude, que não pode continuar da
forma que está, também como não falar das chuvas, que atingiram nosso Município,
trazendo um transtorno a todo o território Gaucho, em nosso Município, nos bairros,
mas no interior também a chuva prejudico bastante, estou encaminhando aqui
indicações, repetindo aqui o que disse a duas Sessões atrás, Açoita Cavalo, o arroio
esta invadindo a estrada, eu estive lá na sexta feira, e o arroio já invadiu cerca de um
metro para dentro da estrada, tem mais três metros de estrada, daqui um pouco a
estrada vai cair, eu estou avisando, estou dizendo, eles não foram lá ainda, estive em
Morro Alto ontem, no trecho entre a Saibreira e o Alambique dos Fischer, esta
acontecendo uma rachadura na estrada, dando sinal de um deslizamento, os
caminhões não estão passando mais lá, e lá é uma região de bastante produção de
carvão, então circula muito caminhão de lenha, então estão desviando o caminho
para não passar ali, acho interessante uma visita ali, vou chamar a Defesa Civil, que vá
lá fazer uma análise, não sou engenheiro, mas agente olhando penso uma coisa, mas
talvez não seja o que a gente esteja pensado, mas acho que não, uma rachadura na
estrada como eu vi lá, imagino que o caso é bastante complicado, também ouvi dizer,
não estive olhando, quero ir essa semana na localidade de Três Pinheiros, também há
uma rachadura parecida como esta, então o que eu quero pedir que a Administração
Municipal, tenha sensibilidade de elencar prioridades, nos não podemos
simplesmente patrolar uma estrada, porque ta esburacada, e deixa a estrada do
Morro Alto cair, ficar interditada, nos temos que ter prioridades, espero que o
Prefeito, o próprio Secretario de Obras, ele chame sua equipe das Secretaria, e
organize isso, e veja onde é prioridades, e corra lá e faça, isso é com urgência,
também estou solicitando o concerto de um trecho chamado, Travessa Jesus Cristo,
na localidade de Morro Alto, um nome desses Jesus Cristo, nos não podemos deixar
uma estrada dessas mal, nos precisamos correr lá e arrumar, também é um trecho
pequeno que existe uma grande produção de carvão, é a travessa que vai para
localidade de Seu Valdir, e tem um grande trajeto, segundo ele, não estive olhando,
segundo ele tem um trafego de carros, e não passa mais, impossível, o trafego de
caminhão é muito grande, então peço que a Secretaria de Obras de uma atenção
especial, o que eu tinha por hoje era isso, muito obrigado e uma boa semana a todos.
VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA. Saúda a todas as pessoas presentes. Nos últimos
dias, nos pronunciamentos não me manifestei, onde declinei o tempo aos colegas
Vereadores, que tinham assuntos pertinentes e relevantes para a comunidade, no
qual nos apoiávamos, deixo aqui um registro, que a nossa Secretaria de
Desenvolvimento do Município, venha ai atingindo a meta de 100 aprovações do
programa de micro credito Gaucho, investimento ao pequeno agricultor, e ao micro
empresário, ação essa em bastante destaque, e bastante beneficio a nossa
comunidade, também com relação a Secretaria de Desenvolvimento, conforme
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mencionaram aqui, esta sendo instalado nos próximos dias, nos estaremos votando
também, um projeto de sessão de uso daquele prédio da antiga Secretaria de Obras
do Bairro Empresa, ao lado do posto de saúde, investimento bastante importante,
que inicialmente gerara 20 empregos, e consequentemente chegara a 100 empregos,
deixo aqui declarado o apoio ao movimento de paralisação do CEPERS Sindicato, pois
o Governo do Tarso Genro do PT, mato os professores, quebro, e não investiu na
educação, isso logicamente aumenta o índice de segurança e violência, subtraem ai, a
possibilidade de reduzir ou investir na nossa juventude, ou até mesmo em nossos
profissionais da educação, infelizmente, de outro lado nos últimos dias, tive a
oportunidade de visitar diversos bairros de nossa cidade, onde passo vejo ainda
esperança nas palavras das pessoas e dos amigos que falo, vejo elogio ao parque do
trabalhador, pela sinalização bem colocada, pela limpeza, pela diversificação das
atividades esportivas e de lazer, exemplos, vôlei, futebol, até canastras, ciclismo, até
pique esconde para as crianças, a pista atlética que foi pavimentada, esta de maneira
extraordinária, recebera ainda, raia, sinalização pertinentes ao local, e também a rua
lateral ao parque do trabalhador, o ideal que nos finais de semana, que fossem mão
única, é uma ideia do Prefeito, uma vontade da população, certamente mais essa
realização vira para a comunidade que utiliza aquela local, tive a oportunidade de ser
Vereador, porque vejo como tantos outros colegas, das coisas boas e insito nelas, mas
vejo também que esta difícil, sejamos bem sinceros, São Pedro não esta aliviando para
ninguém, segundo mais antigos, em 4 e 4 anos tem a tal enchente de São Miguel,
2009 foi uma tragédia, entramos em estado de emergência e a população sofreu, nos
bairros, centro e interir, preparamos, Deus que no livre, mas se o dito popular
prevalecer, infelizmente eu acredito, nos temos que nos preparar, ativar nossa
solidariedade com os próximos, estendendo a mão, porque dias piores viram, então
por exemplo, a Rua Rodolfo Von Hering, no Bairro Mundo Novo, precisa ser patrolada,
precisa de um saibro, foi patrolada, mas infelizmente a chuva venho, e agora precisa
de uma saibro com a extrema urgência, também a entrada do Loteamento da entrada
de Tucanos, o Bairro Santa Mara, ta virada em queijo suíço, meu carro ta todo
esbagaçado, mas infelizmente o tempo não esta nos ajudando, deixo aqui um registro
final, com relação a Rua 7 de Setembro, ali o Secretario de Transito nos acompanho
numa reunião com aquela comunidade, e foi solicitado ali, redutores de velocidade,
certamente nos próximos dias serão atendidos, pois já nesse ultimo final de semana
não foi feriado, já teve um movimento de veículos e com alta velocidade, e aqui
certamente todos os Vereadores clamam que sejam instalados mecanismo nas áreas
urbanas de nossas cidade, de segurança e redução de velocidade, era o que eu tinha
para a semana, agradeço a atenção de todos, e uma boa noite. VEREADOR ROBERTO
TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS. Saúda a todas as pessoas presentes. Eu quero
iniciar meu pronunciamento parabenizando a rede solidaria que se criou de amparo
de solidariedade no Bairro Empresa, nessa ultima enchente, comunidade toda esta de
parabéns, por ter se movimentado da maneira que se movimento, em auxilio a essa
comunidade que vem sofrendo anos após anos, com essa enchente, e a coisa não
muda, eu quero também, parabenizar o envolvimento da Radio Taquara, através do
Masutti, da Denis, da Radio Comunitária, através do Jair, envolvimento de todos,
Brigada Militar, Policia Civil, os Bombeiros, todos os voluntários que participaram,
acho que foi um exemplo de cidadania o que aconteceu, pessoas ligando para que se
buscasse alguma coisa, pessoas buscando colchão, quero agradecer também ao
Vitinho do Hotel Cândemil, que também auxilio bastante nesse momento tão drástico
de nossa comunidade, pude acompanhar a tristeza daquelas pessoas, retirando seus
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moveis, que estrada tudo, perde tudo, olha é emocionante de agente ver e sentir na
pele o que aconteceu com aquelas famílias, diante disso gente, uma semana antes,
nos tivemos uma reunião no Ministério Publico, para tratar da questão do Bairro
Olaria, onde surgiu lá, algumas hipóteses, algumas propostas, para a solução daquele
problema, fique parcialmente decepcionado, porque ali agente acabo descobrindo
que o Governo anterior aceno com a solução do problema, diz que tinha o dinheiro,
tinha o projeto, e infelizmente nada fez, e nada aconteceu, talvez se o Governo
tivesse tido outra postura, o Bairro Olaria não estaria passando o que ele passou
agora, de tanta tristeza por falta de investimento publico, alias nem é publico, é
privado, porque a empresa tem que solucionar o problema, a empresa tem que
solucionar o problema, e quer solucionar o problema, não solucionou porque foi
acenado com a solução de um problema maior, que tinha o dinheiro e tinha o projeto,
e nada disso se comprovou, então eu fico extremamente frustrado, e decepcionado
com as pessoas ocupam o cargo, sentam na cadeira, acena com a sensibilidade das
pessoas e não trazem a solução que disse que tinha, se não tem não diz, fica quieto,
deixa para quem possa solucionar, eu quero falar aqui também de incentivo de
desenvolvimento, tenho acompanhado algumas empresas em nosso Município ai, e
elas tão querendo assim, o serviço básico, que é o calçamento da rua, posso citar a
Rua Ejo Macedo, a Rua Coronel Neves, o Bairro do 15, na localidade de Tucanos tem
mais, tem 4 ou 5 empresas que geram mais de 100 empregos, que querem
calçamento, querem canalização, coisa simples do Governo, eu acho que tem que
começar, eu inclusive conversei com o Secretario hoje, que começasse olhar para
essas comunidades como gerador de emprego, e que comece a providenciar esses
calçamentos, para finalizar eu quero falar da moção que encaminhei ao Senado
Federal, com relação as APAES, é uma vergonha o que o Governo Federal ta fazendo,
querendo fechar as APAES, querendo incluir nas escolas de ensino médio e ensino
fundamental, as crianças portadores, as que podem realmente tem que fazer a
inclusão, mas na verdade a inclusão que o Governo Federal ta querendo fazer ai, é
excluir as crianças, não é incluir e excluindo, e infelizmente é assim que funciona, para
encerrar eu faço couro com as palavras do Balbino, também peço que o senhor se
sensibilize com esses recursos, de repassar para a saúde, nos viemos do posto 24
horas que ta funcionando muito bem, com o auxilio que essa Casa vinha fazendo, e
agente começa a perceber que já começa a cair alguns serviços, eu sou muito critico
com relação a isso, mas também faço couro com o que o Vereador Balbino solicitou, e
peço também que o senhor pense com carinho, e se puder a voltar a repassar esses
recursos para o Executivo, eu ficaria grato, obrigado. VEREADORA SANDRA BEATRIZ
SCHAEFFER. Saúda a todas as pessoas presentes. Vou me tornar repetitiva, mas não
tem como não retomar o assunto que esteve em todas as manchetes, em todas as
mídias na semana passada, que é falar sobre as enchentes, dia 28 de agosto,
aconteceu na Promotoria uma reunião, para tratar de assuntos relativos da
construção do dique, junto ao Rio dos Sinos, na área do Olaria no Bairro Empresa, até
então a chuva recentemente estava começando, porem essa chuva continuou sem
parar por 5 dias consecutivos, os efeitos são conhecido por todos, transbordamento
dos rios, invasão de águas em suas casas, moradores saindo de suas residências,
perdendo todo os pertences de dentro de suas casas, é uma historia conhecida, que
se repete a vários anos, a situação daquela área do Loteamento Olaria, é bastante
critica, assim como também em muitas outras áreas de nossa cidade, as causas e os
efeitos são conhecido de longa data, ninguém precisa dizer que não sabia, porque ta
acontecendo, esses fatores são bem conhecidos, a pergunta que fica, é a seguinte,
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onde ta a prevenção, se o que causa as enchentes é um fato já conhecido, se o
resultado das enchentes é outro fator conhecido, a pergunta que fica para a sucessão
das Administrações, que ficam no poder em nossa cidade, onde está a prevenção,
pegar um microfone e falar aqui em prevenção é fácil, eu sei que a realidade é difícil,
e colocar em pratica é difícil, porem o seguinte, alguma Administração vai ter que
fazer a lição de Casa, porque a sucessão desses acontecimentos, tendem a aumentar
cada vez mais, somos sabedores do aquecimento global, das mudança climáticas que
estão acontecendo, e também sabemos que essa enchente que aconteceu, voltará a
acontecer, então se faz necessário tomar uma medida mais efetiva para se prevenir
essa situação, e essas medidas com certeza passam pela elaboração de projetos muito
bem estruturados, realizados por quem tem técnicas e conhecimento, porque não é
um projeto fácil, não adianta dizer que é uma coisa fácil de se resolver, porque não é,
estamos lidando aqui com o curso da natureza, e quando lidamos com isso, é muito
complicado, penso que uma central de projetos no Executivo, com profissionais muito
bem capacitados, é o primeiro passo, e esse primeiro passo precisa ser dado, sobre a
natureza, não temo controle, cabe ao Poder Publico, fazer tudo o que é possível na
área da prevenção, e quando todo o possível for feito para prevenir, ainda existe um
outro fator decisivo, que é o fator humano, cada papel de bala, cada cigarro fumado,
cada garrafa de água, cada copo de plástico, cada móvel, sofá, geladeira, fogão, que
muitas vezes são descartados aleatoriamente na natureza, serão contabilizados pela
natureza, e ali a frente ela sempre vai dar a resposta, a prevenção passa pela
educação, e é por isso que eu fico muito satisfeita em ver iniciativas acontecendo, que
vão trazer um resultado para o futuro, quinta feira tivemos aqui na Câmara, a
Solenidade da formatura de Patrulheiro Ambiental Mirim, projeto desenvolvido pela
Brigada Militar, pelo Policiamento Ambiental, maior projeto de educação ambiental
não desenvolvido em todo o Estado, crianças de 9 a 12 anos, da rede publica e
privada, esse projeto orienta as crianças para a adoção a hábitos, e atitudes que
ajudam a proteger a natureza, trabalham a fauna, flora, água, solo, poluição e residos
sólidos, então aqui nos começamos um trabalho de convenção, encerrado, ontem
iniciaram as comemorações da elusiva da Pátria, comemorando a Independência do
Brasil, lembrando sempre, que povo livre é povo bem educado, e é por isso que eu
sou solidaria com a paralisação dos professores da rede estadual, porque eles estão
buscando uma maior valorização da educação, maior qualidade de ensino, eu
agradeço a atenção de todos, e desejo uma excelente semana. VEREADORA SIRLEI
TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Como
professora que sou a mais de 34 anos, não posso iniciar o meu pronunciamento sem
mostrar aqui a minha solidariedade ao movimento da qual eu também estou
engajada, na sexta feira o CEPERS fez um movimento na praça, em frente a Prefeitura,
e nos chamou, e estivemos lá com os professores que estavam presentes,
conversando, e no momento em que estávamos lá conversando, ouvindo os alunos,
professores, dando nosso depoimento, enquanto professora Estadual aposentada
mas professora, também o CEPERS aproveito e arrecadou doações para o pessoal que
esta sofrendo com as enchentes nesse momento em nossa cidade, foi um momento
que uniram duas situações, eu parabenizo o grupo que lá estava, pela iniciativa, e
quero dizer que o nosso Governo atual, do nosso Rio Grande do Sul, foi o segundo
Ministro na espoca da criação de lei do piso salarial Nacional dos professores, então
agora frente ao Governo, que ele tome uma posição e pague esse piso, os professores
estaduais e funcionários, eles não decidem fazer greve, porque eles gostam da greve,
é o ultimo momento, é a ultima arma que o Magistério tem, de luta, para fazer uma
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pressão, eu solicito a comunidade, pais e alunos, que tenham a compreensão com os
professores que estão participando do movimento grevista, é muito importante o
apoio da comunidade nesse momento de paralisação, que as pessoas tenham a
compreensão, nos falamos muito aqui, que a solução esta na educação, não vejo nem
uma chance de nos melhorarmos a educação, se nos não investirmos nos salário do
professor, não existe como, uma profissional, dedicasse, fazer um bom trabalho, se
ele esta infeliz, enquanto tem uma remuneração mensal muito baixa, e isso eu sei
porque eu vivi, e vivo, enquanto professora ainda atuando no Município de Parobé, a
muita discutição, mas a resolução e muito demorada, e as pessoas precisam
pressionar, e só se pressiona um Governo, com a paralisação, que é a ultima instancia
de luta, então eu deixo aqui meu registro de participação do movimento e de força,
enquanto Legisladora, a esses professores que estão paralisados em busca de
atendimento a revindicações muito justas para qualificação da educação, sei que é ser
repetitiva, mas preciso dizer que a comunidade Taquarense esta de parabéns,
enquanto a função solidariedade, muito foram, e muitos são as pessoas que
continuam doando, quero chamar atenção a comunidade que nem todas as pessoas
se encontravam dentro do CIEP, muitas pessoas do Loteamento Olaria, foram para
casa de parentes, e estão agora ainda necessitando de doações tem muitas casa que
estão muito molhados, e elas estão com o piso molhado, e tem crianças e adultos,
dormindo com os colchões direto no chão, e isso vai dar um problema de saúde em
nosso Município, porque nos temos que cuidar com as doenças de nosso clima frio, e
isso vai traze doenças, quero também chama atenção, e hoje já liguei para vários
Secretários, e não tive um retorno, vou usar o microfone para chamar a atenção
também, inclusive do pessoal da saúde, porque nos estamos com muitas coisas
atirada na rua, e isso ta chamando rato, então nos temos que cuidar da saúde da
população, e hoje nos ficamos aguardando, acredito que não tenha dado o tempo do
recolhimento, que amanhã de manhã, darão continuidade, porque isso o Secretario
me garantiu, que eles estariam iniciando hoje e terminariam amanhã, gente
precisamos cuidar da saúde nesse momento, e rotos próximo as residências com
crianças brincando, me parece que não é cuidado com a saúde, nos precisamos tomar
providencia com relação a isso, porque população esta esperando atitudes positivas
nesse sentido, eu agradeço, e desejo uma ótima semana. VEREADOR TELMO VIEIRA.
Saúda a todas as pessoas presentes. Iniciamos a semana da Pátria, e para mim que
sou Patriota e sou Brasileiro, o Brasil começa aqui, estivemos semana passada de
baixo de uma calamidade, enfrentando todos os malefícios do desastre natural, e as
muitas chuvas nos causaram, o Município de Taquara, principalmente no nosso Bairro
Empresa, Santa Maria e também no interior, foi atingido pelas águas, e isso trouxe
grandes transtornos, grande desmotivação de que tinha sua casa, de quem tinha seus
moveis na sua casa, ao se perder tudo, mas o que eu salvo e não posso me furtar de
falar, é a solidariedade com que os Taquarenses se empenharam e se engajaram
nessa luta, porque vêm os acontecimentos que nos deixa por terra, mas quando
temos uma mão amiga, nos levantamos de novo, então com certeza nos
levantaremos de novo, e esses desastres que aconteceram na semana passada,
podem vir acontecer, mas que nos, como agentes Políticos, tenhamos a capacidade
de atuar projetos que sanam esses problemas, eu sou preocupado em sabe como o
Comitê Sinos, agencia a bacia hidrográfica do Paranhana, do Rio da Ilha, da Padilha,
do Rio dos Sinos, eu quero saber de seus projetos, eu quero saber dos
acontecimentos e das ações que vão mudar isso ai, sei que nosso Prefeito esta
comprometido com o DIC, mas será que é a solução, tomos que estar atentos,
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também na semana retrasada Vereador Lauri, o Senhor trouxe uma queixa de um
cidadão que fico sem seu remédio, num posto de saúde, eu preocupado com isso, fui
atrás e encontrei respostas, que os remédios que estão em falta, são anti depressivos,
anti diabéticos, esses remédios não estão sendo mais distribuídos nos postos de
saúde, porque as farmácias conveniadas ao programa de saúde, eles distribuem
gratuitamente, enquanto que esses remédios para nos Munícipes, são cobrados, para
nos termos eles, eles são cobrados de nos, o Secretários de Saúde Doutor Pimentel,
tomo essa atitude e solucionou esse problema, também quero enaltecer a Secretaria
Distrital da Padilha, na pessoa da Barbara e da Ivã, as quais junto a farmácia clinicas,
estão fazendo com que as pessoas façam sua fichas com eles, e assim eles consigam
buscar esse remédio junto a farmácia, e traze até o posto de saúde, então parabéns a
esses servidores, também quero parabenizar ao Tribunal Regional do Trabalho da
quarta região do Rio Grande do Sul, a Justiça do Trabalho de Taquara que completo
50 anos, profissionais esses que conquistaram em meio a tanta luta, o direito de nos
trabalhador, de colocarmos junto a sociedade, e de colocarmos junto ao Governo,
tudo aquilo que se busca em nossos direitos, também parabenizar a Brigada Militar,
especialmente o Policiamento Ambiental, que formou uma turma da Patrulheiro
Ambiental Mirim, isso que dizer que se forma crianças, que amanhã se tornaram
homens, para proteger a natureza e lutar pela nossa natureza, também fiz uma
indicação no Bairro Empresa, solicitando um concerto de um cano quebrado na Rua
Lapas no Bairro Empresa, em frente ao mercado volte sempre, porque pasmem vocês,
tem uma boca de lobo em frente ao mercado, que causa mal cheiro e transtorno as
pessoas que Eli frequentam, e o empreendedor ta muito preocupado com isso, e ta
chamando a atenção nossa, para que nos, junto ao Secretario de Obras, nos
engajamos a essa situação, muito obrigado e uma boa semana a todos. VEREADOR
VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA. Saúda a todas as pessoas presentes. Como na
semana passada não teve palavra de expediente, quero parabenizar todas as Irmãs do
Ciclo de Orações da Igreja Assembleia de Deus, pelo décimo oitavo encontro do
Circulo de Orações do Bairro Empresa, que aconteceu no dia 23 e 24, 25, então de
parabéns ali, pelo belíssimo trabalho, que teve o temo, Buscai o Senhor, Enquanto se
Pode Achar, invocai o quanto esta perto, mas este final de semana, situação do final
de semana passado, que se agravo até na quarta feira, a grande enchente que se
agravo na cidade de Taquara e na região, mas o que me chama mais atenção, na
época quando o Vereador falava nesta Casa, que não construísse casas no
Loteamento Olaria, eu não fui ouvido na época por Prefeito, por ninguém da Caixa
Econômica Federal, e vou dizer aqui, a Caixa Econômica Federal é uma máfia, não
tenho medo de dizer isso, inclusive a de Taquara, porque faz dias que estive na Caixa
esperando o retorno da Gerencia, e até hoje não disseram nada com nada, inclusive
junto na época, o Renatinho de Parobé de testemunha, disse que quando fazia uma
filmagem, queria quebrar a filmadora, Loteadora Tabaí, cooperativa que ali estavam
fazendo as casa, porque não queria que eu filmasse a enchente que tava, a má
construção das casas do Loteamento Olaria, mas como uma andorinha sozinha não
faz verão, na época foi autorizado, e fizeram e aconteceram, hoje ta ai o problema
instalado, eu sei que tem uma outra parte da Empresa também, como Lima Buenos
Aires, Brasília, pego a enchente também, situação complicada, por causa do Rio dos
Sinos, mas a Olaria saio por teimosia deles, tem sim, a comunidade entra na justiça,
responsabiliza a Caixa Econômica Federal, e vou repetir, é uma máfia que, quando
eles querem colocar dinheiro, eles botam em qualquer lugar, despejam dinheiro, e
depois a população tem que correr atrás, isso é um absurdo o que eles fizeram com os
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moradores, uma coisa é as pessoas invadir uma área e pegar enchente, outra coisa é a
Caixa ta ganhando dinheiro, cobrando, sabendo que ali ia ter enchente, errado é eles
continuar fazendo, i dizer mais, aqui também sabe do problema serio que esta o Rio
dos Sinos, e conforme o colega já falava aqui, o transporte escolar ta prejudicado, do
interior para a cidade e região, e solicito ao Secretario de Educação, junto com o
Prefeito, se não liberarem a ponte amanhã, que tomem providencia, que chamem as
empresas, e que façam vir por Santa Cristina do Pinhal, não é muito longe, tem que
sim toma essa providencia urgente, para que isso venha acontecer, neste momento o
Vereador Adalberto Soares, pediu um aparte e pronunciou o seguinte: Já entrei em
contato com a empresa hoje, eles estão pensando com essa possibilidade, neste
momento o Vereador Valdecir, tomou posse de sua palavra: Os aluno não podem
ficar sem aula, obrigado Vereador Adalberto pela informação, acho que é muito
importante que tomem essa atitude, sobre o transporte escolar, que se não da para
passar, que venham por Parobé, e também solicitar com máxima urgência, já dias
atrás antes das chuvas, vinha acontecendo, esta me péssimas condições o transporte
escolar, o Auto Santa Rosa, tem que toma uma providencia urgente ali, um
patrolamento, ensaibramento, no Alto Santa Rosa, porque a situação das estradas
estão precárias, e também que continue fazendo, cobrava semana passada o
Secretario de Obras, Ferreira, começasse na sexta, não deu, era para começar hoje de
manha, mas só começaram hoje a tarde, continuem fazendo o mutirão de limpeza
urgente na Olaria e nas ruas que alagaram, porque é critico a hora que abre o sol, o
fedor das coisas podres, molhadas, no meio do lodo e do barro, ta no meio das ruas,
que seja providenciado a retirada urgente, mas segundo informações que tenho, que
começaram hoje a tarde e que continue, mais uma vez aqui nesta Casa, dar os
parabéns ao Presidente desta Casa, e dizer ao Vereador Eduardo, que pena que a lei
não permite, mas eu também seria parceiro para dar um titulo para o Vereador
Nelson, porque essa Casa ta sendo um exemplo perto do que foi ano passado, a
vergonha que foi essa Casa ano passado, com a Presidente que teve aqui, que até
hoje tem marca ai ainda, e parabenizar o Vereador por essa visão de crescimento e
desenvolvimento, de ajudar a comunidade, com essa caminhonete de 91 mil reais,
para o CONSEPRO, passa para a Brigada Militar fazer um trabalho no interior de nosso
Município, uma boa semana a todos, e que Deus Ilumine o coração de cada um.
VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS. Saúda a todas as pessoas presente. Dizer que o
CEPERS tem que ter um cuidado, ele se empolga muito fácil, e hoje nos entendemos
que o que pagam para os professores, é um absurdo, Governo cria uma lei, foi o
Governo do PT que criou uma lei, daí eles mesmo não cumprem, é complicado, nosso
Governador era Ministro na época, ajudo a criar, e hoje acaba não contemplando os
professores e claro que os professores vão buscar seus direitos através da grave, nos
apoiamos a iniciativa do CEPERS, as duas estradas de nosso Município, em Rolante
eles vão ter que mudar os traçado, eu venho falando aos longos dos anos, que se não
tirarem as arvores que tem dentro do rio, vai continuar acontecendo o que não
deveria acontecer, tem lugar que o rio tinha 17 metros, agora tem mais de 100
metros de largura, os poços dos rios, não existem mais, estão tudo atulhados, quanto
estiveram na cabeça isso, de não tirar as arvores que caem dentro do rio e acabam
segurando terra e outras arvores, eu conheci o Rio Rolante, não ficava uma madeira
dentro do rio, hoje os técnicos dizem que não podem tirar, e o resultado está ai, até
convidei o Secretario Laone para ir ver o Rio Rolante, também queria dizer que é
necessário que ao menos tapem os buracos da Rua João Manoel Correa, acho que o
Município não conseguem patrolar e ensaibrar tudo, mas que mande os caminhões de
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material, tape os buracos, lá esta horrível para passar, quase não tem como passar
naquela rua, enquanto os Vereadores falavam da caminhonete de 91 mil reais, na
realidade a caminhonete foi repassada 91 mil para se pagar o IPVA, o adesiva mento
da caminhonete, também o giroflex, na verdade ela custou 84 mil reais, um pouco
mais que isso, o restante dos valores, foi para emplacamento, e também para colocar
o adesivo e o giroflex nos carro, esperamos que essa semana, ou na semana que vem,
esse carro já vai descer a Porto Alegre para que façam esse trabalho, também
sabemos das dificuldades da Secretaria de Saúde, mas eu quero dizer, que tem coisas
que eu não falo, que eu não devo falar, mas as pessoas em uma reunião foi dita, que
esses 31 mil reais da Câmara, não servia para nada, pessoas tem que pensar duas
vezes antes de falar, tem gente que fala por falar, é mais ou menos como papagaio de
pirata, fala o que vem e sem pensar, e algumas coisas, atpe porque tinha conversado
por algumas coisas que eu achava que estava errado, e essa Casa, é zero de diária, de
passagem, então não tem como nos explicar como nos fizemos essa economia, e que
alguém faça o uso de diárias com o dinheiro repassado dessa Casa, conversei com o
Prefeito Tito ainda na sexta, vamos conversar essa semana, se eu achar, e me derem o
que eu pedi para ele, vocês me passam o que a Secretaria gastou, porque nos
entendemos que algumas despesas necessárias então sendo feitas, na realidade nos
entendemos que alguns setores tem que sair mesmo, mas não podemos também
aceitar que alguém vá em Brasília com dinheiro repassado dessa Casa, eu tenho essas
normas comigo, se me comprovarem se for necessário, só que agora ninguém coloco
em minha mão, e essa historia de reunir um grupo de pessoas, quase todos CCS,
quere fala que Vereadores não mandam na saúde, ninguém foi lá manda na saúde,
Vereador não manda mesmo, Vereador vai lá e cobra aquilo que não ta sendo feito,
nos somos os fiscais desse Município, e pelo que eu sei nem um Vereador foi dar
carteraço de Vereador, quem vem de fora para trabalhara aqui, tem que saber como
é esse Município, são pessoas que vem de fora desse Município, que eu sou contra, só
apoiei a vinda de uma pessoa que é o Professor Delmar de Holanda, que eu conhecia,
uma pessoa de fora do Município, para vim aqui e ser, ter cargo em Comissão para
depois vim cantar de galo, é difícil mesmo, aguardo que venham essas respostas
então, a partir disso vamos conversar com vocês de novo, e se nos achar que é
necessário repassar e que houve uma mudança, com certeza nos façamos isso, mas
enquanto o dinheiro não estiver sendo bem gasto, porque bata olhar, eu gostaria que
qualquer um deles viesse a essa Casa, para saber como funciona, ou se no nosso
pessoal de serviços na parte Legislativa, na parte onde faz a execução dos trabalhos,
onde se trabalha com cheques, com folha de pagamento, ir para eles verem, que aqui
é muito diferente de lá, é isso que eles precisam entender, se eles quiserem de entrar
nessa, de como nos fizemos aqui, com certeza nos vamos retornar a repassar, agora
eu quero dizer para vocês, todo mês viro dia primeiro, não precisa me procurar,
porque eu já to dez de hoje de manhã começando a projeta este mês na Câmara de
Vereadores, é o que tem que ser feito no Município, se projeta em qualquer
Secretaria, você projeta no dia primeiro o que você vau gastar até o final do mês, para
tu projeta o do outro mês, é por ai que agente trabalha, esse é o detalhe, era isso.
Após a Palavra em Expediente o Presidente deu início a Ordem do Dia, solicitando que
a Diretora Legislativa procedesse na leitura dos Projetos em pauta, acompanhados
dos Pareceres das Comissões desta Casa, para posterior discussão e votação em
Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 168/2013 (Executivo Nº 144) Autoriza
o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para o CLUBE FILATÉLICO E
NUNISMÁTICO DE TAQUARA. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de
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Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres em conjunto sendo
favoráveis ao Projeto em questão na sua forma original. Posto em discussão, seguido
de votação o Projeto foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. PROJETO DE
LEI Nº 169/2013 (Executivo Nº 145) Prorroga o prazo de contratação temporária dos
Servidores que atuam no Residencial Terapêutico, prevista na Lei nº 5.055, de 15 de
junho de 2012, alterada pela Lei nº 5.132, de 05 de dezembro de 2012, e, dá outras
providências. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e
Fiscalização apresentaram Pareceres em conjunto sendo favoráveis ao Projeto em
questão na sua forma original. Posto em discussão, seguido de votação o Projeto foi
APROVADO por unanimidade dos Vereadores. PROJETO DE LEI Nº 171/2013
(Executivo Nº 149) Autoriza o Município de Taquara a repassar recursos financeiros
para a Associação de Moradores do Bairro Campestre, e, dá outras providências. A
Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização
apresentaram Pareceres em conjunto sendo favoráveis ao Projeto em questão na sua
forma original. Posto em discussão, seguido de votação o Projeto foi APROVADO por
unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores: Arleu Machado, Nelson Martins,
Adalberto Soares, Eduardo Kohlrausch, Luiz Carlos Balbino, Guido Mario, Adalberto
Lemos, Lauri Fillmann, Valdecir de Almeida, Moisés Rangel e Telmo Vieira. A seguir o
Presidente da Casa, com a concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a
votação da matéria a seguir, a qual foi lida anteriormente nesta Sessão e a mesma foi
APROVADA por unanimidade. Segue a matéria: Moção de Apoio: Nº 025/2013.
Requerimentos: Nº 200 e 201/2013. Pedidos de Informações: 108 a 110/2013.
Indicações: Nº 665 e 680/2013. Atas: Nº 3.927 e 3.928. Requerimentos Verbais:
VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: 1º - Solicito que o Executivo Municipal,
juntamente com a Secretaria competente providencie a retirada do calçamento para
que possa ser aterrada a cabeceira junto à ponte da Rua Chile, no Bairro Empresa,
pois a mesma está em desnível causando prejuízo a muitos veículos que por ali
transitam. VEREADOR TELMO VIEIRA: 2º - Através deste envio Votos de
Congratulações parabenizando à Brigada Militar de Taquara, através do Batalhão de
Polícia Ambiental, na pessoa do 2º Sargento Quevedo, pela Solenidade de Formatura
da Turma de Patrulheiro Ambiental Mirim 1º Semestre – 2013, ocorrida no dia 29/08,
próximo passado, no Plenário desta Casa Legislativa. Parabéns a todos, pois a
importância desses valores passados às crianças é que contribuirá num futuro
diferente do que temos hoje. VEREADOR TELMO VIEIRA: 3º - Através deste envio
Votos de Congratulações parabenizando à Justiça do Trabalho de Taquara – Tribunal
Regional do Trabalho da 4ª Região/RS, nas pessoas da Senhora Maria Helena
Mallmann, mui digna Presidente do Tribunal Regional e Senhor José Luiz Dibe Vescovi,
mui digno Diretor do Foro Trabalhista, pela Solenidade em comemoração aos 50 anos
da Justiça do Trabalho em nossa cidade, realizada no dia 29/08, próximo passado.
Parabéns a todos pelo excelente trabalho desenvolvido ao longo desses anos visando
sempre o comprometimento e a seriedade, junto à população. Após de acordo com a
Resolução Nº 001/2013, promulgada por esta Presidência, que altera o Regimento
Interno, instituindo novas Comissões Permanentes, e dá outras providências, o
Presidente solicitou aos Líderes de Bancada que indicassem os seus representantes,
lembrando que no Artigo 50 do Regimento Interno desta Casa, as Comissões
Permanentes deverão ser composta por três membros. Nesse sentido foram
compostas as seguintes Comissões Permanentes: COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, ESPORTE E TURISMO: Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira
(PTB), Vereadora Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB) e Vereador Eduardo Carlos
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Kohlrasuch (PTB). COMISSÃO DE TERRAS, AGRICULTURA, PATRIMÔNIO E
HABITAÇÃO: Vereador Moisés Cândido Rangel (PSC), Vereador Lauri Fillmann (PDT) e
Vereador Guido Mario Prass Filho (PP). Em seguida o Vereador Guido Mario Prass
Filho sugeriu que fosse incluído na nomenclatura da Comissão de Terras, o Meio
Ambiente, pois acha muito importante dado ao fato que daqui para frente terão
longas discussões sobre os planos de bacia hidrográfica. De imediato o Presidente
colocou a referida sugestão em deliberação do Plenário e os Vereadores por
unanimidade foram favoráveis à inclusão do “Meio Ambiente”, na nomenclatura da
Comissão Permanente de Terras, composta anteriormente. Também foi discutido a
respeito da criação da Comissão de Segurança Pública e Defesa Civil, a qual foi
solicitada pelo Vereador Eduardo Kohlrausch, através do Protocolo Nº 1581, de 13 de
agosto do corrente ano. Sobre isso ficou acertado entre o Presidente da Comissão
Especial de Trânsito desta Casa, Vereador Régis de Souza e o Vereador Eduardo
Kohlrausch que as duas Comissões pode ser transformada em Comissão Especial de
Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil. Finalizando os trabalhos o Presidente fez
seguintes comunicados: Agendar nova data e horário para reunião entre o Prefeito
Municipal, Secretário de Saúde, Ouvidor e Diretor do Hospital Bom Jesus, solicitada
pelo Vereador Roberto Timóteo. Arreamento da Bandeira a cargo desta Casa na
próxima quarta-feira, às 17h30min, na Praça Marechal Deodoro. VII Acampamento
Farroupilha a realizar-se nos dias 13 a 21 de setembro, lembrando a complementação
do período de recesso desta Casa que terá início a partir do dia 16 de setembro até o
dia 30 de setembro. Nada mais havendo a tratar, às 20h53min, o Presidente encerrou
a presente Sessão Ordinária, agendando outra para o dia 09 de setembro do corrente
ano, às 18h no Plenário desta Casa. E, para constar, lavrei a presente Ata, que segue
assinada por mim Silvana Fernandes Lopes e pelo Servidor Diego Miranda, o qual
transcreveu a Palavra em Expediente, onde após lida e aprovada também será
assinada pelos Vereadores desta Casa Legislativa. Sala de Sessões, 02 de setembro de
2013................................................................................Silvana Lopes e Diego Miranda.
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