ATA Nº 3.930
Aos 09 dias do mês de setembro do ano de 2013, às 18h no Plenário da Câmara de Vereadores
de Taquara/RS, realizou-se a 34ª 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 a
todos para realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso. Depois disso 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. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: Nº
717/2013, encaminha Leis Municipais nº 5.299 a 5.301, sancionadas em 29 de agosto de 2013.
Nº 723/2013, em atenção ao Pedido de Informação nº 098/2013, do Vereador Roberto Timóteo.
OFÍCIO Nº 724/2013, em resposta a Indicação nº 578/2013, do Vereador Roberto Timóteo. Nº
734/2013, encaminha Leis Municipais nº 5.302 a 5.304, sancionadas em 04 de setembro de
2013. OFÍCIO 737/2013, apresenta Mensagem Retificativa ao Artigo 1º do Projeto de Lei nº
180/2013 (Executivo nº 148), que autoriza o Poder Executivo a repassar auxílio financeiro para a
Associação Comunitária Beneficente Paz do Vale para a construção de muro na sua sede.
PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 004, DE 09 DE
SETEMBRO DE 2013 DE AUTORIA DA MESA DIRETORA COM APOIO DOS VEREADORES: Altera o §
1º do Art. 20, da Lei Orgânica Municipal. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 09, DE 09 DE SETEMBRO
DE 2013 DE AUTORIA DA MESA DIRETORA: Altera e revoga dispositivos do Regimento Interno
objetivando a exclusão das sessões secretas na Câmara de Vereadores. PROJETO DE RESOLUÇÃO
ADMINISTRATIVA Nº 005, de 09 de setembro de 2013 DE AUTORIA DA MESA DIRETORA: Fixa
horário de trabalho na Câmara de Vereadores de Taquara –RS. PROJETO DE LEI Nº 180/2013
(Executivo Nº 148) Autoriza o Município a repassar auxílio financeiro para a ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA BENEFICIENTE PAZ DO VALE para a construção de muro na sua sede. PROJETO DE
LEI Nº 181/2013 (Executivo Nº 156) Autoriza o fracionamento de terreno urbano e dá outras
providências. PROJETO DE LEI Nº 182/2013 (Executivo Nº 157) Institui o calendário de
pagamento do IPTU para o exercício de 2014 e autoriza o Poder Executivo a firmar convênios
com as instituições bancárias e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 183/2013 (Executivo
Nº 158) Autoriza o Poder Executivo a conceder descontos sobre o valor do IPTU aos
aposentados, inativos, pensionistas e deficientes físicos e mentais, para o Exercício de 2014, e
dá outras providências. PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 184/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR
VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Institui homenagem especial CONSELHEIRO TUTELAL DE
TAQUARA/RS – DESTAQUE DO ANO, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 185/2013 DE
AUTORIA DO VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Dispõe sobre a criação do
programa de Bandas Marciais nas Escolas da Rede Pública Municipal do Município de
Taquara/RS, e dá outras providências. MOÇÕES: MOÇÃO DE APELO Nº 026/2013 - MOISÉS
CÂNDIDO RANGEL, Vereador da Bancada do PSC, com apoio dos demais Vereadores da Câmara
Municipal de Taquara /RS, que abaixo subscrevem, vem através da presente, encaminhar
Moção de Apelo, ao Governador do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Tarso Genro, para que
junto da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística, DAER e demais órgãos competentes,
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executem os trabalhos necessários para asfaltamento urgente, nos 30,91 quilômetros de
extensão da ERS 242, rodovia conhecida como Estrada do Entrepelado, que liga o Município de
Taquara ao Município de Santo Antônio da Patrulha, pois a mesma servirá como rota alternativa
para quem se dirige ao litoral, desafogando desta forma o trânsito na ERS 239. MOÇÃO DE
APELO Nº 027/2013 - ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS, Vereador da Bancada do
PP, com apoio dos demais Vereadores da Câmara Municipal de Taquara/RS, que abaixo
subscrevem, vem através da presente, encaminhar Moção de Apelo ao Presidente da
Associação dos Municípios do Vale do Paranhana (AMPARA), Senhor Tito Lívio Jaeger Filho –
Prefeito de nossa cidade e às Câmaras de Vereadores e Prefeitos das cidades de Igrejinha,
Parobé, Três Coroas, Rolante e Riozinho. Em nome de todas as pessoas atingidas pelas
enchentes seja em Taquara, Igrejinha, Parobé, Três Coroas, Rolante e Riozinho, sugerimos ao
Senhor Presidente da Associação dos Municípios do Vale do Paranhana (Ampara), Prefeito Tito
Lívio Jaeger Filho, que desenvolva a criação de um consórcio exclusivo para a aquisição e
manutenção de uma Draga, e uma Escavadeira Hidráulica para uso exclusivo do
desassoreamento dos Rios que cortam as Cidades dos Municípios do Vale do Paranhana digo,
Taquara, Igrejinha, Parobé, Três Coroas, Rolante e Riozinho, em reforço e pela necessidade
solicito que as Câmaras de Vereadores das cidades já denominadas acima faça coro a esta
Moção para o convencimento dos Prefeitos da necessidade de nos organizarmos em ação
conjunta para a solução deste problema que atinge os nossos munícipes de uma forma
dramática e sorrateira. Tendo em vista que já se provou que o desassoreamento em Igrejinha e
Três Coroas evitaram enchentes nesta última chuva, se mantivermos o Rio limpo não teremos
mais este tormento que ficamos a cada chuva. MOÇÃO DE APLAUSO Nº 028/2013 - Vivemos em
um mundo onde os seres humanos estão desmotivados, justificam a sua não realização pela
falta de financiamento, e, em meio a tudo isso, toda a comunidade taquarense foi surpreendida
no Desfile Cívico em homenagem à Pátria, pela Banda de Lata da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Emílio Leichtveis, que encantou pela beleza, pela musicalidade, organização e,
principalmente por nos mostrar que é possível, reciclar, reaproveitar e encantar, colocando em
prática um exemplo que, certamente servirá de motivação a todos nós, para cuidarmos melhor
do nosso planeta. Pela importância e belo resultado alcançado pela apresentação submeto a
votação deste plenário uma Moção de Reconhecimento e Aplauso ao Professor Paulo Roberto
Nitter, pela iniciativa, a ser remetida para o citado Professor e para a Escola EMEL, bem como
para a Secretaria Municipal de Educação. Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores de Taquara/RS, Vereador Nelson José Martins, os Vereadores infra-assinados, vem
respeitosamente, submeter ao Plenário desta Casa, Moção de Reconhecimento e Aplauso ao
Professor Paulo Roberto Nitter, que atua na disciplina de Educação Física, na Escola EMEL e, ao
observar que os alunos utilizavam pedaços de madeira para provocarem sons batendo em
pedaços de classes e cadeiras que ficavam pelo pátio da escola, resolveu reunir os alunos e
juntar sucatas, como latas, vasilhas plásticas, entre outros e iniciar os ensaios, para o formação
da Banda de Lata da Escola EMEL, que no ano de 2012 contava com 8 alunos e nesse ano de
2013, conta com 72 alunos participantes. Sendo esse ano o segundo ano de apresentação da
Banda de Lata da Escola EMEL, apresento a presente Moção com o objetivo de incentivar o
Professor Paulo, idealizador do projeto a prosseguir na sua caminhada, perseverando nos
ensaios para continuar nos surpreendendo e alegrando os nossos desfiles da Semana da Pátria,
pois foi muito linda a apresentação, a musicalidade perfeita e, afirmo como professora que sou
já por mais de 34 anos e participante de desfiles cívicos ao longo da minha carreira, por vários
municípios que já trabalhei, que nunca havia assistido algo tão lindo, com um significado tão
importante, ainda mais contendo uma mensagem subjetiva de tamanha importância nos dias
atuais, na qual o nosso Planeta vive em meio a uma crise ambiental. Parabéns Professor Paulo
Roberto Nitter e, se por ventura, lhe oferecerem instrumentos novos para que o Senhor ensaie
com os seus alunos, não aceite, pois tenha a certeza de que a apresentação mais linda que
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passou pela avenida no domingo foi a Banda de Lata da EMEL, representada pelo senhor e pelas
suas crianças, portanto, continue o seu maravilhoso trabalho e tenha a certeza de que o
resultado será compensador. Deus o abençoe!!! MOÇÕES DE APELO Nº 029, 030 e 031/2013 a
serem encaminhadas ao Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Senhor Tarso Genro, ao
Diretor Geral do DAER – Senhor Carlos Eduardo de Campos Vieira e ao Presidente da Empresa
Gaúcha de Rodovias (EGR) – Senhor Luiz Carlos Bertotto. EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH,
Vereador da Bancada do PTB, com apoio dos demais Vereadores da Câmara Municipal de
Taquara/RS, que abaixo subscrevem, vem através da presente, encaminhar Moção de Apelo no
que segue: Apelamos à sensibilidade do Senhor, para que instale em nossa cidade, nas rodovias
ERS 115, ERS 020 e ERS 239, lombadas eletrônicas, pois são muitas as mortes que ocorrem
nessas rodovias, as quais servem de passagem para o Litoral Norte e para a Região das
Hortênsias, duas regiões conhecidamente turísticas de nosso estado, sendo uma delas, uma das
três mais movimentadas do Brasil, são muitas as mortes que tem ocorrido nesses trechos, e com
a aproximação do verão isso vai ainda aumentar. Tentamos diversos contatos com o DAER, sem
qualquer êxito, por conta disso juntamente com Vereadores de toda a região, decidimos em
reunião no Plenário desta Casa, no dia 21/08/2013, a qual o DAER havia confirmado a
participação, mas não apareceu, e como se não bastasse um Diretor do DAER, o Diretor de
Operação Rodoviária, Senhor Cleber Palma Domingues, concedeu entrevista ao Programa
Gaúcha repórter no dia 14/08/2013, onde só faltou o Diretor dizer de que a culpa das mortes
era do município de Taquara, não dando naquele momento, qualquer esperança de solução à
nossa comunidade. Nesse sentido decidimos na referida reunião do dia 21/08/2013, fechar
todas as 03 (três) estradas ao mesmo tempo, o que ocorrerá no dia 22 de setembro de 2013,
volta de feriadão, das 16h ás 18h, sabemos que isso vai causar um transtorno muito grande,
inclusive para o Turismo da Região, mas temos certeza de que será um transtorno menor do que
aos que ocorre ás famílias que têm sido dizimadas pela violência no trânsito. Diante do exposto
apelamos para a sua humanidade, e que nos conceda o direito de contarmos com lombadas
eletrônicas nas estradas que citei. REQUERIMENTOS: Nº 202/2013 VEREADORES LAURI
FILLMANN E ADALBERTO CARLOS SOARES: Vem através do presente, enviar Votos de Pesar aos
familiares do Senhor Luiz Pedro Schilling, que veio a falecer no dia 03 de setembro, próximo
passado. O falecimento de um ente querido significa a abertura de uma lacuna na família e nos
amigos. Devemos, porém, orar e pedir a Deus que nos dê forças para suportar esse momento de
dor. “Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não
temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportam para o meio dos
mares. Salmo 46.1-2.” Nº 203/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS:
Solicito ao DAER, na pessoa do Engenheiro Adalmiro da Silva Neto, da 15ª Superintendência
Regional de São Francisco de Paula, que proceda com urgência na liberação para execução dos
trabalhos da CORSAN na altura do Km 4 da ERS 020 de nossa cidade. Justificativa: A CORSAN
estará executando os trabalhos de canalização da rede de água potável naquele local, que
beneficiará em torno de 100 pessoas distribuídas em 45 residências. Estas famílias em anos
anteriores passaram dificuldades de acesso à água, pois os poços artesianos secaram por
ocasião da estação do verão e clamam por este benefício em ter nas residências água encanada.
Certo de contar com vosso apoio, desde já agradeço. Nº 204/2013 VEREADOR GUIDO MARIO
PRASS FILHO: Solicita que seja encaminhado o presente Requerimento ao senhor Aurélio Rocha
Pereira, Gerente da CORSAN de nossa cidade, referente ao levantamento do consumo dos
volumes em metros cúbicos das “economias industrial – comercial – residencial e pública”,
utilizados mensalmente pelas mesmas, desde o exercício de 2010 até a presente data. Nº
205/2013 VEREADORES TELMO VIEIRA, GUIDO MARIO PRASS FILHO e LAURI FILLMANN,
(associou-se em Plenário o Vereador Adalberto Soares): Através do presente, enviamos Votos
de Pesar aos familiares do senhor Amantino de Souza, que veio a falecer no dia 05 de setembro,
próximo passado. O falecimento de um ente querido significa a abertura de uma lacuna na
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família e nos amigos. Devemos, porém, orar e pedir a Deus que nos dê forças para suportar esse
momento de dor. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto
não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportam para o meio
dos mares. Salmo 46.1-2.” Nº 206/2013 VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Vem
através deste enviar Votos de Congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de Deus de
Taquara, pelo 14º Encontro da Escola Bíblica Dominical realizado neste final de semana com o
Tema: “O Senhor Deus me ensina no que devo dizer a fim de animar os que estão cansados.
Todas as manhãs, ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que ele vai dizer.”
(Isaías 50:4). Parabenizo a todos nas pessoas do Presidente, Pastor Enilton Bitencourt,
Presidente de Honra, Pastor Fidêncio Bitencourt e Superintendente da EBD, senhora Dionéia B.
de A. Padilha. Que Deus continue os iluminando para o crescimento deste trabalho! Nº
207/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Envio Votos de
Congratulações parabenizando o Sindicato Rural do Vale do Paranhana - SRVP, pela passagem
do décimo aniversário que ocorreu no dia 09/08/2013. Acredito que inúmeras vitórias vão surgir
pela frente, e que inúmeras vezes você Presidente e funcionários há de serem vitoriosos! Nº
208/2013 VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Ao cumprimentá-la cordialmente,
venho através deste, solicitar a Drª Natália Cagliari – 2ª Promotora de Justiça de nossa cidade,
informações a respeito do processo que está envolvendo as vagas de crianças nas creches
municipais de Taquara, tendo em vista que temos duas creches em construção, uma nos fundos
da Escola 17 de Abril e outra no Bairro Mundo Novo. A creche do Bairro Mundo Novo no ano
passado faltavam apenas 10% da obra para sua conclusão e de lá para cá nada mais foi feito.
Neste sentido, diante das inúmeras falta de vagas existentes, faz-se necessário resolver estas
questões para que possamos colocar nossas crianças nestas vagas que estarão abertas após
conclusão das obras, que totalizam 500, o que praticamente resolveria a demanda necessária.
Nº 209/2013 MESA DIRETORA: Através deste a Mesa Diretora desta Casa Legislativa encaminha
Votos de Congratulações à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, pelo belíssimo
Desfile Cívico ocorrido no dia de ontem, 08/09, em nossa cidade. Parabéns a todos pelo
exemplo de cidadania e valor à Pátria demonstrado em todas as apresentações. Nº 210/2013
MESA DIRETORA: Através deste a Mesa Diretora desta Casa Legislativa encaminha Votos de
Congratulações a todas as Escolas Municipais, Estaduais e Particulares que participaram do
belíssimo Desfile Cívico ocorrido no dia de ontem, 08/09, em nossa cidade. Parabéns a todos
pelo exemplo de cidadania e valor à Pátria demonstrado em todas as apresentações. Nº
211/2013 MESA DIRETORA: Através deste a Mesa Diretora desta Casa Legislativa encaminha
Votos de Congratulações a Administração Municipal, em nome do Prefeito Tito Lívio Jaeger
Filho, pela organização do belíssimo Desfile Cívico ocorrido no dia de ontem, 08/09, em nossa
cidade. Parabéns a todos pelo exemplo de cidadania e valor à Pátria demonstrado em todas as
apresentações. Nº 212/2013 VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Venho através
deste solicitar que o Presidente do Legislativo Taquarense, Vereador Nelson José Martins, envie
convite a todos os atletas que de uma maneira ou outra representaram o Município de Taquara
em provas realizadas em Taquara e em outras cidades, levando e elevando o nome dos
taquarenses nesses eventos. O pedido se justifica para que esta Casa possa homenageá-los em
um único evento. Nº 213/2013 VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: A
Vereadora que abaixo subscreve, preocupada com a repercussão dada com o episódio
envolvendo a Empresa COOTALL e a poeira branca expelida no ar, durante a noite de sexta-feira,
dia 30/08/2013, vem por meio deste requerer ao Presidente do Legislativo Taquarense,
Vereador Nelson José Martins que divulgue uma nota esclarecendo o fato, junto aos órgãos de
imprensa de nosso município, como forma de preservação do nome dessa importante Industria
de Laticínios Taquarense, responsável por 80 empregos diretos e mais de 800 indiretos,
distribuídos entre produtores e lenheiros. A Empresa COOTALL esclarece que na data do dia
30/08/2013, sexta-feira, por volta das 21 horas, teve problemas com um equipamento
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responsável pelo empacotamento do leite em pó, onde ocorreu a queima do motor de uma
válvula rotativa, peça responsável pela saída do pó para ensacamento, falha essa que gerou a
emissão de leite em pó pela chaminé, gerando um enorme prejuízo a Empresa COOTALL. A
empresa entende que foi uma situação que gerou transtornos aos moradores dos arredores,
mais especificamente aos moradores do Bairro Cruzeiro do Sul, por terem sobre as suas
residências o leite em pó que deveria ter sido empacotado, mas foi uma situação ocorrida
alheatória à vontade e ao domínio humano, portanto sem a menor possibilidade de previsão,
mesmo assim a empresa COOTALL pede desculpas aos moradores pelo ocorrido, mas entende
que isso não justifica as postagens caluniosas e ofensivas que andam circulando na rede on line
facebook, onde a empresa está sendo acusada de aproveitar a noite para jogar o lixo no meio
ambiente, sendo que na verdade, o que foi jogado no meio ambiente foi leite em pó, pelo
problema mecânico acima descrito, ocasionando um prejuízo a Empresa. Apostando que a nota
esclareça a todos os que de uma forma ou de outra estiveram envolvidos no episódio, se
entende que este é o momento de toda a população se voltar para o incentivo à manutenção de
empresas em nosso município, para que aumente a oferta de empregos, para que haja emprego
e renda para que a nossa população seja melhor atendida. Nº 214/2013 VEREADOR ADALBERTO
CARLOS SOARES, (associaram-se em Plenário os Vereadores Guido Mario e Eduardo Kohlrausch)
- Vem através do presente, enviar Votos de Pesar aos familiares do senhor Anibaldo Haag que
veio a falecer no dia de hoje 09/09. Sentimo-nos incapazes de encontrar palavras nesse
momento de dor, pois a perda de um ente querido significa a abertura de uma lacuna na família
e nos amigos. “Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto
não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportam para o meio
dos mares. Salmo 46.1-2.” INDICAÇÕES: Nº 681/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o
Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie o serviço de roçada nas
estradas das localidades de Cruzinha Alta, Cruzinha Baixa, Batingueira e Estrada do Feixe. Tal
pedido se faz necessário devido às más condições de trafegabilidade desses locais. Nº 682/2013
VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente
proceda na recuperação do Playground, junto ao Parque do Trabalhador, bem como possa
instalar balanços adequados às crianças menores (ex: balanços com grades de proteção). O
pedido se faz necessário, pois alguns brinquedos encontram-se muito danificados, causando
risco de ferir alguma criança, lembrando que o Parque tem um grande número de visitantes,
especialmente em finais de semana. Nº 683/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO:
Indica a colocação de carga de aterro para recomposição da margem do “valão” que passa nos
fundos da propriedade do Loteamento Nunes, Nº 1015. Justificativa: Com as constantes chuvas
houve um desmoronamento de terra, prejudicando o terreno que aos poucos fica com menos
extensão de uso. Nº 684/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Indica com urgência, que
seja realizado limpeza e aprofundamento do leito do córrego que serve de esgoto que fica
localizado nos fundos das residências do Loteamento Nunes, o qual vem desde a Rua Picada
Gravatá, passando pelos fundos do Campo de Futebol União, desaguando no Arroio Tucanos.
Neste sentido solicitamos que os trabalhos de aprofundamento deste córrego seja iniciado
próximo ao Arroio onde deságua até onde for possível a execução do serviço. Justificativa: Ao
longo dos anos, ocorreram desmoronamentos nas margens deste córrego, causando um
assoreamento e por consequência os alagamentos são constantes trazendo mau cheiro,
proliferação de insetos, entre outros, pondo em risco a saúde pública das crianças que são mais
vulneráveis e dos demais moradores da região. Nº 685/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO
RODRIGUES DOS SANTOS: Envio matéria vinculada no Jornal NH do dia 04/09/2013, pag. 10,
edição nº 12.046, onde o Diretor da CORSAN, Senhor Tarcísio Zimmermann, destaca que como a
autarquia já fez em outras situações, adota a isenção da tarifa de água para famílias atingidas
pelas enchentes, ou seja, durante seis meses a tarifa básica para consumo até 10 metros cúbicos
mensais não será cobrada. Os municípios atingidos são responsáveis por enviar quais economias
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devem ser beneficiadas, e assim que receberem os nomes, a isenção começará a valer. 1 - Neste
sentido pedimos a Vossa Excelência que seja feito o cadastramento das famílias atingidas pelas
enchentes enviando este relatório ao Presidente da CORSAN, para que as mesmas possam
receber a isenção da tarifa básica. 2 – Indico também a necessidade de se verificar junto a RGE
se existe a possibilidade de isentar as famílias afetadas pelas enchentes, nos mesmos moldes e
critérios estabelecidos pela CORSAN, para que possamos de alguma forma amenizar os gastos
com estes serviços das pessoas afetadas para que possam aplicar estes valores na recuperação
das perdas das residências e do mobiliário. 3 – Também indico que o Executivo Municipal faça
um mapeamento das áreas que foram atingidas pelas enchentes e envie a esta Casa, projeto de
lei isentando as famílias atingidas do pagamento do IPTU no exercício de 2014, sendo que as
isenções serão dadas a partir do cadastro destas famílias que poderão ser feito através da
Secretaria Municipal de Assistência Social, com comprovante de endereço e vistoria das
residências pela Defesa Civil do Município. 4 – Também nesta Indicação pedimos que seja
alterada a Lei Municipal nº 4.971, de 22 de dezembro de 2011, que autoriza o Município de
Taquara a instituir o Programa Aluguel Social, incluindo neste Programa, as famílias afetadas
pelas enchentes que perderam suas casas, não tendo mais onde morar. Os critérios deverão
constar no Projeto para que sirva de parâmetro para todos os afetados. Nº 686/2013 VEREADOR
RÉGIS BENTO DE SOUZA: Ao realizar nossa tarefa de fiscalizar e auxiliar o Poder Executivo
Municipal, apresentamos pedidos encaminhados pelos munícipes taquarenses, que utilizam o
Hospital Bom Jesus de Taquara, na forma de acompanhante de pacientes internados, de tantas
as coisas positivas que foram já realizadas por esta administração 2013/2016, com relação aos
serviços de saúde municipal, fica o pedido de analisar a possibilidade de instalação de poltronas
ou acentos mais confortáveis aos acompanhantes dos pacientes. Nº 687/2013 VEREADOR
TELMO VIEIRA: Sugiro ao Executivo Municipal para que juntamente com a Secretaria de Trânsito
estude a viabilidade de transformar em sentido único o trecho da Rua Farrapos desde a esquina
da Rua Alcenira Nunes até a Avenida Sebastião Amoretti, sendo este bem sinalizado indicando à
direita para quem quer seguir na Avenida e à esquerda para quem quer fazer a conversão no
retorno da sinaleira. Justificativa: Isso fará com que flua melhor o trânsito e não traga
transtorno como vem ocorrendo a quem quer seguir nesses dois sentidos. Certo de que farão os
estudos, desde já agradeço. CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS: Convite da Secretaria
Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, para a apresentação da proposta de revisão do
Plano Diretor – 1ª parte, a realizar-se no dia 13/09/2013, às 18h, no Centro Educacional Índio
Brasileiro César. Convite da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para a
solenidade de abertura dos Jogos do Guri Bom de Bola, Etapa Municipal, a realizar-se no dia
11/09/2013, às 18h, e para o encerramento no dia 12/09/2013, às 16h30min, no Parque do
Trabalhador. Convite da Assembleia Legislativa – Comissão de Economia e Desenvolvimento
Sustentável, para Audiência Pública que tratará sobre o Impacto de um Polo de Inovação na
Diversificação Econômica do Paranhana a realizar-se no dia 13 de setembro do corrente ano, às
14h, no Plenário da Câmara de Vereadores de Taquara. Convite da Associação Amigos dos
Festejos Farroupilhas do Paranhana, para a abertura oficial do 7º Festejos Farroupilhas do
Paranhana, no próximo dia 13 de setembro, às 18h, na Sede Campestre do CTG “O Fogão
Gaúcho”. E-mail do Comitesinos convidando para a 3ª Reunião Ordinária de 2013 deste Comitê
a realizar-se no dia 12/09, às 14h na Universidade UNISINOS. Telegrama do Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento
ao artigo 1º da Lei nº 9.452/1997. 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 DOS SANTOS LEMOS. Saúda a todas as pessoas presentes. Presidente gostaria
primeiramente de falar, que todo mundo se emocionou e acho legal a questão do desfile do dia
7 de Setembro, mas acredito que apesar do tempo esta meio assim nublada, e depois abriu,
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Deus foi Bondoso em questão do desfile, saiu um belo desfile, e muitas coisas nos chamaram a
atenção, aquela banda da Escola Emel, chamou muita atenção de varias pessoas, agente via nos
meios de comunicação o comentário grande, que coisa mais bela, aquela banda tudo com latas,
e material reciclável, que coisa mais bonita, agente olha e vê quando que agente que, tudo se
consegue, basta ter criatividade, ta de parabéns a Administração Municipal pelo desfile,
também essa escola, por apresentar esse belíssimo espetáculo para nossa comunidade,
Presidente a tempos atrás, eu fiz um pedido ao Executivo, que visse a possibilidade demandar
ao Legislativo, um projeto encaminhando a aluguel social para as pessoas oriundas de
vendavais, porque essas pessoas quando sofrem algum tipo de sinistro, principalmente de
sinistro, agente vê que quando as pessoas sofrem isso, elas não tem para onde ir, tem um caso
também, que agente vem batalhando a bastante tempo, os Senhores vem batalhando também,
a questão da Ariane, que até hoje não se conseguiu resolver o problema, da questão da casa
dela, ela sofre de ta vivendo com casa e casa, sem ter um lar para abriga ela e sua filha, isso é
muito humilhante para um ser humano, ter que viver nessas condições sub humanas, não mais
sub humanas, porque as pessoas acolheram, mas não é a mesma coisa que a pessoas ter a sua
casa, ter seu lar, e agente sensibilizado pediu ao Prefeito, hoje agente viu alguma coisa entrando
na Casa, a respeito do aluguel social, então que o Prefeito pense com carinho e veja a
possibilidade de criar esse projeto do aluguel social, para beneficiar essas pessoas que
realmente precisam, também Senhor Presidente, eu vi ai na imprensa, mas precisamente no
Jornal Panorama de sexta feira, a questão da entrevista da Doutora Ximena, a respeito do DIC
do Bairro Empresa, tenho batido nessa tecla, falei semana passada, porque realmente se
realmente o Município terá que fazer o tal DIC, não vai acontecer agente sabe disso, porque o
Município não tem dinheiro, muitas vezes para fazer o básico, então imagina para fazer um DIC,
então a solução é e foi discutida com os Ministérios das cidades, nos falamos lá com o Secretario
de Saneamento e Ambiental das Cidades, o Manoel Renato, que esteve em Porto Alegre na
subintendência da Caixa, discutiu com nos, e disse que o financiamento desse DIC sairia dos
cofres desse Ministério, bastava que entregasse o projeto, e faltou naquele momento, apenas
uma correção, foi feito com bombeamento manual, e tinha que ser tocado por um automático,
então eu queria pedir ao Prefeito que visse com carinho, vou protocolar os telefones do
Secretários, Manoel Renato, que entre em contado e veja, como não foi um antro pia como eu
vejo alguns dizendo do Ex Prefeito Délcio, que realmente foi feita essa reunião, foi dito que
haveria disponibilidade dos recursos sim, eu estava junto nessa reunião, por isso eu tenho
batido nessa tecla, não é uma coisa levantada de qualquer jeito, até mesmo porque não e[é
minha maneira de atuar, então peço que o Prefeito consiga ver essa questão, também gostaria
de parabenizar o Força Jovem, hoje temos aqui o Lui, que fizeram um baile, esse grupo, e eu não
me fiz presente porque eu ainda to em respeito ao luto de meu pai que faleceu em menos de 30
dias, mas gostaria de solidarizar com aquele pessoal lá, que eu sei que eles se empenham muito
para ajudar, e o esporte tira realmente jovens e adolescentes das ruas, isso é muito importante
esse tipo de projeto, até mesmo para prevenção as drogas, tenham uma boa semana, e até a
próxima. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes.
Inicialmente quero cumprimentar o Município ao Executivo pelo desfile ocorrido em Taquara, e
lastimar o não desfile da Escola Santa Terezinha, emblemático essa situação da Escola Santa
Teresinha não desfilar, e tem algumas causas que tem que verificar para o futuro, para na
acontecer mais o que houve com a Escola Santa Teresinha em não participar de um desfile, e
sabe que a Escola Santa Teresinha sempre participa, muito bem desses desfiles e esse ano ficou
fora, isso tem que se questionar, não vou entrar no mérito desse assunto agora, levaria muito
tempo, mas a que se ver no futuro o porque que aconteceu, e o motivo do não desfile do Santa
Teresinha, tem que ser estudado, muita calma, também eu quero nesse momento, que nesse
final de semana eu passei pela ponte do Rio dos Sinos, é lamentável que ocorrido a vários dias
já, do ocorrido dessa água toda em nosso Município, a ponte do rio ainda não houve uma
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avaliação, se a possibilidade de se passar por cima dela ou não, as pessoas estão passando com
medo em cima da ponte, até os que tem carros pequenos, essa semana eu tive ai um caso, de
uma pessoas que tinha que vir a Taquara, e não venho porque tava com medo de passar em
cima da ponte, mesmo sendo um carro pequeno, estão querendo instalar uma sinaleira, para a
Brigada não precisar ficar permanentemente, isso vai ser um outro problemas colocar uma
sinaleira para passar carro por carro, e ai depois de certa hora da noite os assaltos prolifera
naquele local de quem parar na sinaleira, se parar o bicho pega, e se fica o bicho come, porque
se passar a sinaleira com o sinal fechado é multa, se fica parado pode haver o assalto, então
essas coisas não podem acontecer dessa maneira, enquanto nos temos lutando a muito tempo
aqui na Santa Maria, onde não a proteção onde as pessoas circulam e o DAER não tem
condições, o dinheiro aparece de uma hora para outra para colocar sinaleira na ponte, as coisas
não dão para entender, não tem sinaleiras para salvar vidas aqui no Loteamento do Bairro Ideal,
não tem sinaleira para colocar, não sei o que ta havendo, de repente a sinaleira vai aparecer
para colocar na ponte, então não é falta de dinheiro, alguma coisa ta acontecendo, me parece
que meu colega Guido vai falar nesse assunto e vai fazer um pedido, e adiante sou favorável ao
pedido que vai fazer de seu requerimento, e quero rapidamente aproveitar para dizer, que
continua, pena que o espaço meu é pequeno, e não posso me estender, é um assunto sempre
demorado, as pessoas estão me cobrando na rua, estão ligando para mim, para falar do
desrespeito, para não falar outro tipo de coisa, o desrespeito que ta havendo com os
consumidores do Município de Taquara, é uma barbaridade o que ocorre nos mercados, um
absurdo, eu tenho aqui rapidamente eu vou ler um artigo do PROCON de Porto Alegre que fez,
prestem atenção, PROCON atua Nacional e Carrefur, o PROCON de Porto Alegre inspecionou na
ultima semana 12 supermercados da Capital, para vistoriar os preços das mercadorias, 4 foram
atuados por apresentar diferenças entre os valores expostos nas gôndolas e os registrados nos
caixas, havia produtos com preços superiores aos expostos nas prateleiras do supermercado,
destaca o Diretor Executivo do PROCON de Porto Alegre, Flavio do Canto Pereira, neste caso o
produto deve ser adquirido pelo menos preço, os mercados atuados foram o Carrefur e o
Nacional, e lojas GIPEL da Rua Guilherme Alves, os estabelecimentos tem 10 dias para
apresentar defesa, podendo receber multas que variam de 596 reais, a 8 milhões e 794 mil e
200 reais, calculados de acordo com o faturamento, de janeiro até agora o PROCON fiscalizou 76
mercados de Porto Alegre, dez 14 foram atuados e multados, sendo a maioria a rede Almarte,
BIG, Nacional e Carrefur, Flavio anunciou o aumento das fiscalizações, vamos incrementar as
fiscalizações para aumentar as praticas abusivas, eu quero rapidamente dizer assim, precisamos
copiar Porto Alegre, precisamos copiar o PROCON de Porto Alegre e vistoriar semanalmente os
supermercados, os mesmo que tem em Porto Alegre, tem em Taquara também, e tão abusando
do consumidor diariamente, os pessoal do supermercado não pode deixar mais enxergar no
supermercado, quando eles me veem, eles me cuidam, porque sabem que eu vou verificar se
tem coisa errada, não é eu que tenho que faze essa fiscalização, é o Executivo o PROCON de
Taquara, por isso peço aqui em publico, conte com esse Vereador o PROCON ao Executivo, para
nos achar um meio para resolvermos esse problema, e que Taquara definitivamente, que o povo
não aguenta mais ser roubado dentro dos mercados, é muito grande o desvio que ta havendo
da pobreza aqui, e principalmente aqueles que não tem condições mais de comprar um litro de
leite e o pão que passou de 4 reais para 8 reais o quilo, isso é uma vergonha que tão fazendo
com a pobreza de toda população, principalmente aqui na nossa cidade que nos interessa,
muito obrigado, uma boa semana a todos. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH. Saúda
a todas as pessoas presentes. Excelentíssimos Senhores Vereadores e Vereadoras, eu hoje passo
para todos vocês, três moções de apelo, uma Governador do Estado, outra ao Diretor Geral do
DAER e outra ao Presidente da EGR, nessas moções eu faço um apelo pela vida, para que essas
três autoridades Estaduais, contemplem nosso Município com lombadas eletrônicas, isso
porque, como eu explico nas referentes moções, que no dia 22 de setembro, faremos uma
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mobilização na ERS115, ERS239 e ERS020, das 4 as 6 horas da tarde, claro que contando com o
apoio da Policia Rodoviária Estadual, na qual também eu espero contar com a presença de todos
os Vereadores dessa Casa, eu sei que esse evento causara grandes transtornos, inclusive ao
turismo da região das Hortência, mas esses transtornos é muito menos do que aquele que é
causado por uma tragédia a uma família que é dizimada pela violência do transito dessas três
rodovias que circulam na cidade de Taquara, quero pedir ao Presidente da Casa duas coisas, a
primeira delas é que essas moções possam ficar prontas na noite de hoje, ou mais tardar
amanhã pela manhã, porque no dia de amanhã eu pretendo ir para Porto Alegre, para procurar
as grandes redes de comunicação, e lhes dar uma copia dessas três moções, meu outro pedido
que eu faço ao Presidente dessa Casa, que amanhã de manhã esses pedidos sejam despachados
paras três autoridades, a quem elas são destinadas, na modalidade Sedex10, e registrados, para
que elas cheguem o quanto antes e que eles saibam de nosso apelo, isso porque eu quero que
seja divulgado mais uma vez na Imprensa Estadual, como já aconteceu na Radio Gaucha, na
nossa luta por lombadas eletrônicas, na cidade de Taquara, e eu tenho ido com um ônibus da
Citral diversas vezes a Porto Alegre, e continuarei indo até que possamos ter o resultado de
nossas lutas, como qualquer cidadão tem que fazer, lutar por aquilo que acredita, e com esses
Sedex10 registrados Senhor Presidente, a Casa deve gastar em torno de 80 reais ao todo, em
questão a essas moções de apelo, mais o fruto delas com certeza será certo, mas que sim a
precação pela vida, então eu peço mais uma vez a ajuda do Vereadores nessa paralisação,
porque é por vida humanas, ainda nesse sentido a comunidade não só Taquarense como
regional, para que nessa próxima quinta dia 12 de setembro as 7 horas da noite, aqui na Câmara
de Vereadores, possamos juntos discutir ações do transito, e assim como ações dessa
paralisação do dia 22 de setembro, estou entrando com um projeto de lei nessa Casa, para que
seja aplicado 20% das multas aplicadas na Zona Sul, para novas ciclovias, faixas de segurança,
porque muitas vezes nos temos solicitado aqui, que não estão lamentavelmente sendo feitas, e
que esse valor seja usado para campanhas escolares, para conscientização no transito, e que
esse valor também seja aplicado na Avenida Sebastião Amoretti, em sinalizações para pedestres
e ciclistas, lembro aos senhores e senhores, de que essa mitologia é usada na cidade de Porto
Alegre, das multas que são aplicadas, quero mais uma vez lembrar das ciclovias das ERS115,
uma delas continua abstraídas, o panorama publicou, mais por motivos desconhecidos, o
andamento parou, uma empresa resolveu e a outra ainda não, então solicitar que a pressa da
liberação desse trecho da ciclovia da ERS115, até porque a comunidade ta nos cobrando e por
razão, que o Paulo agilize a liberação dessas ciclovias, quero elogiar o desfile 7 de setembro, a
banda da lata como foi dito por demais Vereadores, foi realizado no dia de ontem, mas
principalmente ao IACS, que trabalhou na questão que o mau que as drogas fazem para nossa
sociedade, para nossa juventude, e eu tenho visto muitas entrevistas, campanhas, que visão
coater o uso das drogas pela nessa juventude, juventude essa que esta se entregando cada vez
mais para o uso das drogas, e que aqui eu quero dizer que ouço muitas poucas pessoas dizendo
que a solução é o investimento no esporte, para que nossas crianças e juventude vejam bem os
senhores, a organização pan-americana divulga que a um real investido, três reais e vinte
centavos são poupados na área da saúde, por exemplo, se o juiz de uma cidade determina que o
Prefeito deve pagar uma clinica de desintoxicação de reabilitação para uma pessoa, um jovem
se reabilitar, ele vai gastar que nada mais e nada menos, 6 mil reais num mês, como esse
mesmo valor, com esses mesmo 6 mil, vocês faz um projeto que no mínimo 100 crianças de
qualquer modalidade esportiva pode ser atendida, são 100 crianças que não irmão para o mal
caminho, precisamos desses investimentos para nossos crianças não procurem as drogas, mas
praças esportivas, enfim, mais projetos para nossas crianças, agora aos pais e mães, leve seu
filho, ou para a igreja, ou para praticar esportes, ou de preferência nos dois, que com certeza
você nunca vai visitar na cadeia, pois o senhor Deus os ensina teu filho no caminho que ele deve
andar, e ainda quando estiver velho, não sairá dele, agradeço ao senhor Deus por estar aqui
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representando minha comunidade mais uma vez, e que fiquem todos na paz de Jesus.
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO. Saúda a todas as pessoas presentes. Quero dize
Senhor Presidente, que estivemos hoje em Porto Alegre, com o Secretario do Gabinete do
Prefeito, que nos recebeu lá, Vereador Beto Timóteo, o Fabiano Matti, também o Jairo Han,
estivemos lá pedindo a liberação dos recursos da Consulta Popular, com os destinado do Vale do
Paranhana, que as demandas foram votadas em 2010, 2011 e 2012, muitas dessas demandas
são para as escolas, e as escolas aguardam ansiosamente pelo inicio dos projetos e das
reformas, construção de quadras poliesportivas, também solicitamos a ele que nos informasse
sobre a contratação dos Estados, sobre os novos redutores de velocidade, que nos responde
que está previsto para breve, e que Taquara deve ser contemplada, também Senhor Presidente
quero encaminhar um requerimento verbal, aos engenheiros do DAER, para que nos informe
qual a real situação da estrutura da ponte da ERS020, sobre o Rio dos Sinos, a justificativa é de
que a economia de nosso Município esta prejudicada, principalmente os extratores de pedras, e
nos queremos saber a real situação, garantir a vidas de todos mas saber a real situação, também
estamos pedindo um novo requerimento, para que seja ampliada as placas de sinalização e
indicação de quase os veículos que podem passar sobre a ponte, e que venha dez de Gravataí,
não adianta fazer o cara se deslocar de outros Municípios, ai vai ter informação aqui na ponte
de uma placa onde diz que não pode passar, que dizer, dando prejuízo, perca de tempo, e que o
DAER sinalize ao longo da ERS020, dizendo que não pode passar, para que não sejam feitos de
bobos, e venham até aqui, e dando prejuízo, que sinalizem, também parabenizar todas as
escolas do Município, a Administração, pelo belíssimo desfile que ocorreu, e ressaltar a banda
de lata da Escola Emel, que ela deve continuar assim, assim ela nos mostra o brilho e a vontade
de todas aquelas mais de 70 crianças que participam, também estamos encaminhando o pedido
de limpeza a aprofundamento do leito do córrego que serve como esgoto, que inicia na Picada
Gravata, e passa pelo Loteamento Nunes, desaguando no Loteamento Tucanos, com as grandes
chuvas se assoreou, e a água esta acumulada, ai vem o verão, o mal cheiro, a proliferação de
mosquitos, e a sugestão que se da, que se inicie dez do Arroio Tucanos, dez de as casa para que
já vá enxugando os banhados, onde os esgotos estão parados, causando esse dano aos
moradores deli, também fazer um requerimento verbal a Administração, para que pinte as
faixas de segurança em todo o Município, esta tendo casos de motoristas que por falta dessa
pintura, param em locais que é para ter faixa de segurança, e são multados, não tão vendo, sem
visibilidade da faixa, o cara passa e o Policial multa o camarada, que a Administração o mais
rápido possível possa fazer essas pinturas, evitando sim, dando mais tranquilidade ao pedestre,
e dando mais segurança ao motorista para que ele não cometa infração, uma vez estando bem
pitada, para encerrar, quero dizer que estamos encaminhando junto com o Vereador Telmo e
Lauri, votos de pesar aos familiares do Senhor Amantino de Souza, que venho falecer no ultimo
dia 5 do mês de setembro, uma pessoa exemplar que nos deixou bons exemplos e fica aqui
meus sentimento a todos seus familiares, que ficaram nesse mundo, e com certeza ele nos
deixou bons exemplos, e fica meu voto de pesar, obrigado. VEREADOR LAURI FILLMANN. Saúda
a todas as pessoas presentes. Como já venho colocado pelo Vereador Guido que me antecedia,
encaminhamos votos de pesar ao Seu Amantino de Souza, uma liderança da Padilha, Cruzinha a
muitos anos atrás, lembro que quando guri, rapaz, que muitos anos lá na Cruzinha ele foi
Presidente daquele salão que hoje não existe mais, ele sempre foi um líder comunitário, em
outras entidades, religiosas, campos de futebol, uma perda, mas deixou um legado muito
importante, mas da mesma forma, semana passada a comunidade de Padilha Velha, perdendo
seus lideres, Pedro, que sempre esteve envolvido a vida inteira, dez de rapaz, nessas questões
também, perde a comunidade, perde os familiares, mas enfim, são cavacos do oficio, a vida é
assim mesmo, e todos nos temos a nossa hora, eu observava entre outros encaminhamentos,
uma moção que o Vereador Beto Timóteo esta fazendo, e acho muito interessante, muito
construtiva, mas gostaria de alertar para o seguinte, tão importante quanto a conquista desse
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consórcio, essa draga, a base, o começo de tudo serio o Município finalmente que nunca fez,
encaminhar um projeto para a FEPAM, onde será possível com isso dragar os nosso rios,
lembrando que os Municípios vizinhos, muitos anos eles fazem isso, Taquara não tem esse
processo encaminhado, se tem é recente, mas não tem, e é preciso, agora ainda, por ocasião
das ultimas enchentes, coisas de duas semanas, tem vários trechos ai, falo especialmente do Rio
Padilha, do Passo da Ilha, que esta muito complicado, pondo em risco estradas terrenos, casa, é
preciso agir, o que assusta é esse democracia, um exemplo Moisés, esse projeto que
acompanhamos a tantos anos, juntamente com Sindicado, Ministério publico, que esse projeto
não anda, é impressionante, e tem dinheiro, tem quase tudo, mas a maldita burocracia mata
tudo, tranca, por isso entendo que, até peso aos colegas Vereadores da Bancada do PTD, que
leve a sugestão, com certeza vocês já fizeram, tem que fazer o projeto junto a FEPAM, para
alargar os rios, e o Município não tem, peca nesse sentido, como nos viemos todos dias de lá, a
montanha de cascalho que tem junto as barrancas, isso é só limpar o canal do rio, isso não é
nem um prejuízo ao meio ambiente, neste momento o Vereador Telmo Vieira, pediu um aparte
e pronunciou o seguinte: Só para somar e contribuir, eu tive conversando com o Secretario do
Meio Ambiente, Laone, tem esse projeto no qual o Brito me passou esses dias, que tava
trancando pela burocracia, mas parece que vai se desprender e vai acontecer agora ao decorrer,
neste momento o Vereador Lauri Fillmann, voltou com a sua pronuncia: parabenizar também a
localidade de Rodeio Bonito, pela bonita festa da comunidade Evangélica, feita ontem, em
nome do Paulo Sandro e família, parabéns a todos os organizadores, juntamente com o
Vereador Valdecir e ao Beto Lemos, estivemos semana passada, como havíamos falado com o
Presidente dessa Casa, Nelson, estivemos visitando o Gabinete do Secretario Silvio Simone da
Saúde, Secretario da Saúde, e lá entre outras questões, cobramos como esta o andamento da
questão da UPA, onde vai ser feito, enfim a situação atual, e também a situação do convenio do
Estado para o Município e o Hospital consequentemente, o Secretario Estadual nos garantiu que
a questão convenio, o Estado esta em dia com os repasse ao hospital, e então essa questão ai
como já tem convite aqui para a Direção vir aqui, é preciso agilizar, porque realmente
entendemos e entenda dessa maneira que o hospital pode e deve dar muito mais retorno a
comunidade porque ta devagar, ouvia colegas Vereadores falando da questão da ERS239, da
ponte, tão importante também na ERS020, próximo a Lageadinho que o Estado não meteu
ainda a mão, então pediríamos que com certeza nosso Secretario Municipal Paulo Muller, tem lá
sua influencia ao Estado, que cutuque, porque apesar de ser uma obra Estadual, que o Prefeito
também intervenham para ser agilizados esses trabalho, a região se recente muito, desses
bloqueios que temos ai nas semanas, e não é uma coisa tão grande assim, a todos ma boa
semana, muito obrigado. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA. Saúda a todas as
pessoas presentes. Senhor Presidente, eu gostaria de prestar minhas homenagens ao Secretario
de Educação, Professor Edmar, pela educação que se deu o desfile 7 de setembro, pela iniciativa
de trazer as grandes escolas do interior, engrandecendo assim o evento feito na cidade, eu não
tenho nada contra da maneira que era feito antes, mas era dividido, no qual a cada local fazia
seu evento, ficando assim, eu acredito diminuído esse evento tão grandioso, esse ato tão
Brasileiro, enquanto a banda de lata, ela se destacou entre as outras bandas que desfilaram na
Julho de Castilho, pela iniciativa, pela garra e pela alegria daquelas crianças que estavam ali,
aqueles adolescentes, agente senti o gosto, orgulho deles por participar desse evento, com a
iniciativa que tiveram em fazer parte desse material descartável, enfim, também relação a
outras bandas, se não me falhe a memória a Banda Clarin de Prata, que tanto foi discutido nessa
Casa, que até um cidadão chamou a Policia no começo do ano, no momento em que eles
praticavam seus ensaios, e eles realmente mostraram, e mereciam o nosso apoio, para que eles
pudesses continuar, inclusive a Diretora da Escola, porque ali se destacaram junto aos demais
no momento do desfile, Senhor Presidente, a cerca de alguns dias atrás, tivemos na Secretaria
da Educação, alias na Secretaria de Obras, junto ao Secretario Busato, Vereador Telmo, e lá
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fomos em busca de assinar um convenio para que viesse a Taquara junto com algumas
maquinas, o Secretario me comunicou hoje, que chega dois caminhões truque, uma retro
escavadeira, duas, e uma escavadeira hidráulica, isso vem como titulo de empréstimo, sendo
que dois caminhões farão 600 horas maquinas no Município em Taquara, a retro escavadeira
400 horas, e a escavadeira hidráulica, 240 horas, quero também fazer um comunicado e
agradecer a Secretaria de Obras, depois de tantos pedidos e tantas exigências do povo
Taquarense e com razão, em relação ao recolhimento de galhos na nossa cidade, realmente a
nossa cidade estava horrível, e hoje já diminui sensivelmente, e hoje diminuiu, não é apenas
recolher os galhos, é recolher tritura-los, fazer com que virem serragem, e posteriormente em
adubo orgânico, que será distribuído para pequenos colonos, neste momento o Vereador
Valdecir, pediu um aparte e pronunciou o seguinte: Vereador quero parabenizar a
Administração, pelo inicio de Governo tomar essa atitude, eu acompanhei, é impressionante a
rapidez e a força que tem aquilo, e o quanto vai ajudar os produtores rurais, tão de parabéns
por essa atitude, neste momento o Vereador Balbino, voltou com a sua pronuncia: obrigado
pelo reconhecimento, e a comunidade Taquarense também tem feito esse reconhecimento,
demonstrando através de ligações, e agradecendo pelo trabalho feito, essa maquina que ai está
e de experiência, mas provavelmente no próximo ano, a intenção da Administração é adquirir,
comprar uma maquina que fique permanentemente a serviço do Município, isso vem
demonstrar mais algumas das preocupações de nosso Prefeito, Senhor Presidente, eu volto a
repetir, e cobrar dos Secretário de Obras, do Senhor Ferreira, que tome uma posição
novamente, porque o parque foi invadido, cada carro tem um estilo de musica, em cima da
grama, continuam depredando, quebrando as calçadas, em total desrespeito, eu não entendo,
não consigo entender isso, parece que essas pessoas nem Taquarense são, estão acabando com
o nosso parque, eu espero que essa semana o Secretario Ferreira tome uma posição e coloque
lá obstáculos, e impeça que esses vândalos, que não são mais do que isso, vândalos, estão lá
destruindo nosso parque, obrigado Senhor Presidente. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL.
Saúda a todas as pessoas presentes. Quero iniciar parabenizando a comunidade de Açoita
Cavalo, pela grande festa realizada no dia de ontem, também estou encaminhando uma moção
de apelo, e dez de já agradeço os colegas Vereadores que assinaram pedindo o asfalto da
ERS242, ERS que liga a Taquara a Santo Antonio, conhecida como Estrada do Entrepelado, eu
agora nesses últimos dias que ouve fortes chuvas em nossa região, varias enchentes, estou
assistindo a RBS,e ela ta divulgando algumas ERS que estavam interditadas, e eu me deparo com
a ERS242, eu imaginei, eles lá sabem o que é a ERS242, que é uma estada de chão, que não é
asfaltada, e é uma briga histórica, sempre de quem vai patrolar essa estrada, e sempre o
Município não patrola porque é do DAER, o DAER deixa para o Município, e a comunidade com
isso ta sofrendo, sei da dificuldade, imagino que seja até uma utopia Vereador Eduardo, o
senhor que tem lidado bastante com a questão do transito, com o DAER, e agente sabe da
dificuldade que é ter uma resposta deles, mas não posso deixar de fazer esse pedido, porque
muitas vezes nem sabem como eu falei aqui, que a ERS242 é uma estrada de chão, também
parabenizar o Executivo, a Secretaria da Educação, todas as escolas, professores, alunos, todo o
Município, pelo excelente desfile 7 de setembro realizado ontem, e também como disse o
Vereador Balbino, sou favorável a esse novo sistema, onde traz as escolas do interior, junto para
desfilar no mesmo dia na cidade, também entendo que é uma maneira de valorizar as escolas
do interiro, pedi mais uma vez a Secretaria de Obras, que de uma atenção especial, a estrada de
Açoita Cavalo, já é a terceira vez que estou falando aqui, que o arroio invadiu a estrada, que na
festa no domingo, as pessoas estão nos cobrando, o Vereador não tem caminhão, não tem
retro, todos sabem disso, as pessoas as vezes nos cobram, como se agente tivesse que resolver,
e nosso papel aqui é cobrar, identifica o problema, cobrar, isso agente tem feito, mas ainda a
Secretaria de obras não foi lá, da mesma forma em Morro Alto, onde a estrada esta mostrando
sinais de deslizamento, a muito transito de caminhão de lenha, o pessoal vem desviando, é
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problemas graves, que a Secretaria de Obras tem que ir lá, eu não posso patrolar a tapar
buracos, quando em um ponto a estrada vai cair, e a comunidade vai fica interditada,
precisamos identificar prioridades, e essas duas, sei que existe mais, mas essas duas são
prioridades urgentes, que a Secretaria precisa da uma atenção, estive hoje conversando com o
representante da Secretaria da ATAF, inclusive o Vereador Telmo teve lá hoje visitando, ATAF é
uma Associação que fornece merenda, verduras para a merenda escolar do Município, na
Administração passada, quando eu fui, o Secretario da Agricultura, agente conseguiu fornecer
para eles, uma estrutura onde eles conseguissem trazer suas verduras, faziam distribuição, e
hoje eles não tem mais esses espaço, estão em um espaço aberto, inclusive aproveita a
presença do Secretario da Agricultura, que de uma atenção a eles, agente teve uma reunião
esses dias atrás, no Gabinete junto ao Prefeito, e inclusive dei uma ideia de um local, mas isso
não aconteceu, eles estão fazendo reuniões, um dia em um lugar, outro dia em outro, eles
precisam ter um estrutura, então é preciso da uma atenção a eles, também quero faze um
requerimento verbal, pedindo a Secretaria de Obras, o concerto da entrada para Cabriúva, na
ERS239, onde ta sendo feito a duplicação e a chuva fez um buraco grande ali, e o escolar passa
todos os dias, é importante que a Secretaria de Obras também de uma atenção, o que eu tinha
por hoje era isso, muito obrigado. VERADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS.
Saúda a todas as pessoas presentes. Eu quero iniciar meu pronunciamento de hoje, falando da
tristeza que foi ver o pessoal das enchentes voltando para suas casas novamente, muito tristes,
muito dolorido, agente enxergar e acompanhar toda aquela tristeza, porque a grande maioria,
tiveram os seus pertences completamente destruídos pelas águas, e pensa que isso podia, pelo
menos ter um esforço maior, ter uma dedicação maior, agente acompanha a Política Publica a
bastante tempo,e sabe que muitas vezes agente encontra Governantes que sonham com o
ideal, mas que não fazem o mínimo que tinham que fazer, para que amenizasse a situação
dessas famílias, com toda essa tristeza e toda a angustia com essas pessoas, levando seus
pertences de volta para Casa, suas casas anda molhadas pela água, agente fica se questionando,
porque não tomou uma posição em fazer algo de concreto, o que nos podemos fazer, o que
agente pode fazer realmente de concreto que possa ajudar e beneficiar essas pessoas, a final de
contas esse é o nosso papel, é para isso que nos estamos aqui, e nesse intuito e nessa intenção,
que encaminhei essa moção de apelo 027 de 2013, para que agente junte as forças, junto com
os Município vizinhos, porque esse é um problema da região, não é um problema nosso,
Igrejinha sofre com isso, Taquara, Três Coroas, Rolante, Riozinho, todas as cidades sofrem com
as cheias, e nos tivemos um exemplo agora, com essas ultimas enchentes, que normalmente
Três Coroas, Igrejinha também acontece enchentes, e dessa vez não aconteceu, porque não
aconteceu, porque essas cidades limparam parte dos rios, e água acabo escoando e evitando
que acontecesse as enchentes, no intuito estou encaminhando moção de apelo ao nosso
Prefeito e ao Presidente da Amparo, que crie um consorcio junto a esses Municípios, para a
aquisição de uma maquina, uma draga e uma escavadeira hidráulica, para que essas maquinas
sejam de exclusivo uso da limpeza dos rios, que essa maquina possa começar em Três Coroas, e
venha para Igrejinha, Parobé, Taquara, Rolante, Riozinho, essa maquina quando termina lá em
Riozinho, ela volta de volta em Rolante, em Três Coroas, para fazer a limpeza novamente, fico a
disposição, nesse sentido eu quero, já vai encaminhado as Câmaras de Vereadores, as
Prefeituras da região, eu quero telefonar, pedir apoio das outras Câmaras, no intuito que eles
abracem essa causa para solucionar o problema, nos sabemos que nos não somos mais uma
ilha, nos temos que ter ação conjunta para buscar o resultado, e nesse sentido eu espero que
agente busque um resultado rápido, porque a nossa comunidade precisa e merece ter esse
resultado, porque é uma lastima que agente enxergue e veja aquela dificuldade das pessoas
com seus pertences, perderam tudo a grande maioria perdeu tudo, e nos temos que da uma
resposta, e a resposta ta ai, a criação desse consorcio, que vai beneficiar toda a região e todos
os moradores do Município de Taquara, Parobé, Igrejinha, Três Coroas, eu espero que agente
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tenha êxito nessa proposta, porque só juntos nos vamos resolver o problema, também quero
dizer e agradecer ao Executivo Municipal, a limpeza que ta fazendo em meu Bairro lá, Bairro
Santa Rosa, que pela primeira vez depois de muito tempo estamos vendo as ruas limpas, uma
solicitação de todos nos Vereadores, e isso ta acontecendo, e pedir também, já veja logo em
seguida os tapas buracos, porque os buracos continuam e precisamos solucionar isso também,
obrigado a todos. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER. Saúda a todas as pessoas
presentes. Eu quero parabenizar o Executivo Municipal, a Secretaria de Educação, pelo
Belíssimo desfile Cívico que ontem foi realizado em nossa cidade, muita discutição ouve em
torno da transferência do dia 7 para o dia 8, mas eu acho que o que vale no final, é todo aquele
trabalho realizado por escolas, entidades, por professores, por alunos, por pais, e se
transformou num belíssimo espetáculo na nossa cidade, 4 bandas abrilhantaram este evento,
Claris de Prata, IACS, Getúlio Vargas, Theóphilo Sauer, e a banda de lata que foi um sucesso, que
foi realmente uma iniciativa, bem naquela historia onde tu nada tem, e consegue faze tudo,
basta a boa vontade o trabalho e a dedicação, ao longo da semana que passou, eu estive
intermediando juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, com o Secretario Laone, uma
solução para a situação critica, na qual se encontra a Senhor Márcia Soares, moradora da
localidade de Pega Fogo Alto, interior de Taquara, Márcia abriga em sua casa mais de 30 cães, e
recentemente ela passou por uma delicada cirurgia, ela não tem mais condições de cuidar
desses 30 cães, eu estive visitando a residência dela, esses cães sempre foram bem alimentados,
muito bem tratados abrigados, e eu fiquei bastante triste quando eu percebi, que ela não tem
mais condições de cuidar desses cães que ela retirou da rua, por ter pena, por gostar, colocou
em seu pátio e agora ela esta enferma, o que fazer com cerca de 30 cães, onde coloca-los, abrir
os portões e deixar todos na rua, com certeza os moradores não gostaria dessa solução, então
nos estamos tentando a melhor opção, que é recolher esses animais, a Secretaria do Meio
Ambiente recolhe, leva para a clinica de Gramado, no qual o Executivo tem um convenio, eles
são tratados, são castrados, voltam para a residência da Márcia, estão sendo cuidados por
vizinhos, por pessoas que estão ajudando, para que posteriormente nos possamos fazer uma
grande feira de adoção desses animais, então fica aqui o apelo para quem puder adotar esses
animaizinhos, para quem puder manter em sua casa até que seja feito essa feira, porque
realmente é um situação critica, e também estamos pedindo ração para tratar esses animais,
olha que tratar 30 cães por dia, não é fácil, eu imagino o que era a vida da Márcia antes, tendo
que bater de porta em porta, vendendo rifa, pedindo ajuda para tratar os animais, quem gosta
de animais, sabe o que é isso, quem não gosta, então fica um apelo que seja feito um trabalho
nesses sentido, porque também é uma trabalho de humanidade, uma questão de saúde publica,
por isso que eu espero que sinceramente que Taquara tenha um grande projeto de castração,
para que as pessoas não tenham mais que recolher da rua, animais e acolher em suas casas,
essa quantidade enorme, porque isso se torna ao passar do tempo, uma coisa inviável, não tem
como fazer, deixo hoje meu carinho, deixo hoje meus parabéns aos Veterinários, profissionais
que ajudam a salvar vidas, pessoas que escolheram como profissão a arte de cuidar de nossos
bichinhos, eu que amo tanto os animais, então assim, o meu carinho todo especial a todos os
veterinários, e para hoje era isso, muito obrigada. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES
DA SILVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Iniciando a minha fala, eu quero me associar
a moção do Vereador Beto Timóteo, com relação ao desassoreamento dos nossos rios, estive
conversando com um morador antigo do Bairro Empresa, e ele me disse que quando era mais
novo, ele caminhava sobre o rio, pesava no rio, e a profundidade desse rio era de 6, 7 metros,
talvez mais em alguns locais, e agora me parece que da para atravessar o rio caminhando, então
nos temos sim que tratar antes da construção do Dique, o desassoreamento do rio, como fez
Igrejinha e Três Coroas, Vereador tu falou a palavra chave, juntos, nos temos que pegar essa
bandeira juntos, para que consiga alcançar resultados mais próximos, e que não vejamos
novamente nossos amigos chorando pela perda do material, dos seus moveis, inclusive de suas
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roupas que ficaram todos cheias de lamas, e não poderão usar novamente, quero também
tratar um assunto dos vendedores ambulantes de nosso Município, a nossa Secretaria esta
fazendo algumas investidas com relação aos vendedores ambulantes, que se espalham
principalmente nos finais de semana, nas portas do comercio de nossa cidade, sei que tem
algumas pessoas achando antiético a atitude dos fiscais, mais eu quero que nos pensamos
juntos, qual é a fonte de rende de nosso Município, é o comercio, o que emprego em nosso
Município, a maioria de nossos empregos, são oriundas de nosso comercio, se nos permitirmos
que um cidadão estacione o seu carro com malhas em frente ao Banrisul, e ele aborde os
transeuntes para compra no seu carro, o que acontecera com o seu lojista, ele vai falir, e ele
falindo vai demitir pessoas, então eu sei que parece antipático, mas é uma atitude necessária
para que nos tenhamos a proteção ao nosso comerciante, pagador de impostos, que ele nos da
lucro para nossa cidade, e ele emprega o morador de Taquara, temos que ter uma atenção
especial, não posso me furtar do comentário de professora que sou, do desfile de 8 de
setembro, que era o desfile de nossa semana da pátria, tivemos muitas escolas, com os
pelotões, fazendo a visão da leitura que desenvolvem nos seus espaços pedagógicos, gente eu
quero parabenizar essas escolas, porque esse segredo de ter sucesso na educação, está no
despertar o gosto pela leitura, parabéns a essas escolas que mostraram na avenida, que elas
incentivam isso nos seus alunos, e um parabéns muito especial ao Professor Paulo Roberto, o
Professor Paulo descobriu no recreio, na Escola Emel, as crianças fazendo sons, em uns pedaços
de madeiras velhas de carteiras velhas, e ele resolveu criar a banda de lata da Escola Emel, ele
iniciou em 2012, com apenas 7 alunos, e agora ta com mais de 70, se com um ano de trabalho
ele nos surpreendeu com aquele espetáculo, porque eu considerei um espetáculo, a sonoridade
era agradável, a banda não perdeu em nada para outras bandas, com instrumentos caros, e eu
gostaria de sugerir, e estou fazendo hoje nessa Casa uma moção de aplauso de reconhecimento
ao Professor Paulo, não aconselhar, mas de sugerir, se auferes ser instrumentos Professor
Paulo, não aceite, continue fazendo esse trabalho com a sucata, porque tem uma mensagem
subjetiva nesse trabalho, que nos remete a pensar e criar responsabilidades com o meio
ambiente, então eu parabenizo o professor Paulo, e eu gostaria que ele continuasse
empreendendo nesse sentindo e continuasse fazendo apresentações em nosso Município, e
talvez agendando fora, para que ele consiga para isso a todos, porque é muito importante,
agradeço a atenção de todos, e desejo uma excelente semana. VEREADOR TELMO VIEIRA.
Saúda a todas as pessoas presentes. Inicio parabenizando o Diretor de Esportes, Alexandre, na
sexta feira ocorreu a final do citadino, os atletas se empenharam em fazer o seu melhor na
competição, parabenizo a todos, parabenizo também as torcidas que participam do evento, mas
infelizmente aconteceu o que esta acontecendo de exemplo no Brasil, em todos os jogos da
competição Brasileira, infelizmente com a grandiosidade de algumas torcidas, existe, em meio
trigo existe o joio, eu quero elencar como joio, a todos aqueles torcedores que são malfeitores e
age de maneira ante-esportivas, denegrindo o campeonato tão bonito proporcionado pelo
nosso Prefeito Tito, implementado pelo Direto de Esporte Alexandre, que não chegou ao final,
mas chegou ao empate, e teve que ser interrompido, devido a ações desses meliantes, eu quero
dizer que essa campeonato vai acabar em um ginásio fechado, isso é muito triste, quem sabe
pensamos futuramente em termos éticas como torcedores, também quero parabenizar o
grandioso desfile da semana da partia em Taquara, parabéns ao Prefeito Titinho, ao Secretario
de Educação Professor Edmar e a todos os organizadores que nos proporcionaram com muita
maestria um espetáculo maravilhoso, com o desfile do IACS, que encantou e emocionou,
trazendo no desfile a sua historia de 85 anos de trajetória, buscando realização e sucesso de um
busca a Deus primeiro e depois a sua formação, parabéns ao IACS, fiz essa noite algumas
indicações, uma delas eu solicitei que se providenciasse roçada nas estradas, na localidade de
Cruzinha Alta, e Cruzinha Baixa, e Batingueira, e na Estrada do Feixe, porque esta em ma
condições e sei que a roçadeira esta no Distrito de Padilha e com certeza o Secretario Distrital
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ira fazer esse serviço, também essa noite, solicitei ao Executivo para que junto a Secretaria
Responsável, procedesse com a recuperação de um playground no parque do trabalhador,
porque ali crianças brincam e tem material solto ali, e também que providenciasse se possível
ou estudasse a possibilidade de colocar balanços de crianças de zero a um ano, ou de zero a dois
anos, que são aqueles balanços com grades, que trazem segurança para a criança, também na
noite de hoje, estou trazendo uma informação, principalmente para o Distrito de Padilha, e para
aqueles que tinham internet gratuita, o sinal da internet não esta acontecendo, porque não esta
passando por uma manutenção no qual tinha um aparelho que não estava monogado pela
ANATEL, e isso estava comprometendo, e depois disso avaliado, estava sendo feito uma
avaliação, e logo o sinal estará aberto novamente, também quero agradecer ao Secretario
Distrital do Rio da Ilha, Lisandro, que fez o serviço que solicitei a tempo, que foi a pintura da
ponte, que ficou muito boa, mas junto a isso quero fazer um requerimento ao Secretario de
Segurança e Transito, Paulo Muller, para que coloque junto na proximidades da ponte, uma
placa de aviso, porque não temos essas placas, também fiz juntamente com o Vereador Guido,
Lauri, que são pessoas que tinha uma amizade e proximidade ao seu Amantino, uma pessoa que
venho a faltar com 83 anos, deixando 12 filhos, netos e tataranetos, mas cumprindo uma Milão
de formar uma família de deixar o seu legado, também essa noite eu estou, antes de Vereador,
eu sou mais um em meio ao povo, eu sou parte integrante de nosso Munícipes, enfim, estou
preocupado que tudo aquilo que vem, esta ruim, que esta nos colocando em área de risco, não
só nosso Município, mas este Vereador que voz fala, porque sou Munícipe, sou povo, e vivo em
meio a tudo que é de ruim que vier de BM,estou junto de vocês, então estou enviando ao
Executivo, juntamente a Secretaria responsável, A Secretaria de Segurança e Transito, ao
Secretario Paulo Muller, no qual eu sugiro ao Executivo, no qual juntamente com a Secretaria de
Transito, que estude a viabilidade de transformar em sentido único o trecho da farrapos, dez da
esquina da Rua Alcenira Nunes até a Sebastião Amoretti, porque eu sou mais um que quando
quero sair do Bairro, encontro numa situação, se quero pegar e fazer a conversão na sinaleira
seguindo a Fernando Ferrari, estou impedindo a quem quer seguir na Sebastião Amoretti, isso ta
causando grande transtorno para quem ta usando aquela via, então estou sugerindo, e
conversando com o Paulo Muller, eu senti a viabilidade de isso se fazer, com certeza bem
sinalizado, indicando de quem vai a direita, de quem vai a sentido a Sebastião Amoretti, que se
coloque a direita, e quem vai a sentido a conversão a sinaleira, que se coloque a esquerda, claro
com certeza bem sinalizado, com tachões etc.. e tal, sei que isso ai fará com que no tenhamos
maior mobilidade e esse transtorno que muitos Munícipes pelos quais frequentam ali, estão
sofrendo, não venham a sofrer mais, Vereador Balbino, antes falou da preocupação dele pelo
parque do trabalhador, devido aos avanços de automóveis, nas áreas onde são de pedestres, e
isso ta causando grande transtorno, devido a som muito alto, e conversando com o Prefeito, e
vai tomar uma atitude, termos um estatuto de lei do usuário do parque do trabalhador, no qual
será contentamento de todos nos que queremos ir para lá, para nosso lazer, e para nosso
descanso, muito bem, essas são atitudes a serem tomadas a partir de que se tenha esse
conhecimento, quero agradecer a todos e desejar uma boa semana, fiquem na paz de Deus.
VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA. Saúda a todas as pessoas presentes. Quero
parabenizar ao Senhor Prefeito Municipal, por da inicio ao desfile às 8 horas em ponto, isso
nunca aconteceu em Taquara, e parabenizar o Professor Edmar, pela belíssima organização, a
atitude que tomaram por trocar sábado pelo domingo, porque a grande importância da Escola
Adventista Cruzeiro do Sul, IACS, participa desse desfile também, eu acho que todas as bandas
são muito lindas, a Banda da Emel, chamou muita atenção, especial em todas as outras bandas
também, chamou muita atenção a Diretora da Escola Rosa Elsa Mertins, que ta fazendo um
excelente trabalho, a Mara Salome, mesmo operada desfilando numa cadeira de rodas, isso ali
foi marcante ta de parabéns por ter participado, e a todos que participaram do desfile estão de
parabéns, também enviando votos de congratulações a Igreja Assembleia de Deus, pelo décimo
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quarto encontro das escolas, bíblico dominical, que ocorreu nesse final de semana, estão de
parabéns por esse belíssimo trabalho, dias atrás eu cobrava nessa Casa que o Secretario,
juntamente com o Prefeito, fizesse uma reunião, convidasse os Vereadores sobre
desenvolvimento, agora hoje recebi um convite, essa sexta feira nessa Casa, as 14 horas, um
evento sobre desenvolvimento sustentável, aonde estará presente o Deputado Daniel Burdiom,
estarei presente, gostaria que já fosse discutido a possibilidade de discutir logo a compra do
distrito industrial, para que o Município possa crescer, mas também me surpreendeu esse final
de semana, o Vereador Nelson já deve sabe essa informação, que Taquara perdeu mais dois
Policiais, essa Casa ta se esforçando para ajudar, e o Governo do Estado não da a mínima de
atenção para essa Casa a respeito de Policiais, encaminhei um oficio hoje, pedindo a
transferência de três Policiais, que se formaram agora a pouco, que morrem em Taquara, e tão
em outro Município, acho que nos temos paliar agora, já que estão tirando os nossos que são
daqui, e acho muito importante, também apresentei nessa Casa, um projeto de lei, que institui a
homenagem especial ao conselheiro tutelar, destaque do ano, porque eu acho que nossos
conselheiros tutelar estão fazendo um grande trabalho, é importante entre eles mesmo eleger
um conselheiro em destaque, no qual diz o projeto 184, dia 9 de setembro, de minha autoria,
então peço o apoio com os demais Vereadores, também protocolei nessa Casa hoje, um pedido
para o Senhor Presidente, e sei da reforma grandiosa que esta sendo aqui em baixo, e que seja,
partiu desse Vereador também a ideia de fazer um Plenarinho, a possibilidade de dar o nome de
Doutor Gilberto do Amaral Saraiva, pelo grande trabalho que ele postou no Município de
Taquara, especialmente o LIONS, vários setores da cidades ai, eventos ajudando a comunidade,
acho muito justa essa homenagem, peço ajuda ao Senhor Presidente a possibilidade que o
Plenarinho tenha o nome dele, também me surpreenda, recebi um convite do Secretario de
Planejamento, Senhor Ínscio, não deve ter lembrado, mas conforme conversa com o Senhor
Presidente, pedi que essa reunião de sexta feira, as 18 horas, sobre o plano diretor seja
cancelada, porque nos temos a abertura da Semana Farroupilha, o mesmo horário em outro
local, não é possível agente ta nos dois, se não for cancelado, não estarei presente nessa do
meio ambiente que é muito importante, sobre o plano diretor, Senhor Presidente, quero
também fazer um requerimento verbal, pedindo autorização aqui, nem conversei com ele, mas
sei que vai gostar da ideia, para que o nosso colega Adalberto Soares, possa colocar junto a
Câmara de Vereadores no Acampamento Farroupilha, a sua coleção de miniaturas que inclusive
a maioria a miniatura de ônibus inclusive a maioria ele mesmo fabrica, e eu acho importante
para valorizar nosso colega, que possa ter um painel junto a Câmara de Vereadores, com essas
miniaturas de ônibus que o Vereador Adalberto Soares faz, e que anos eles faz, acho isso justo, e
fica bonito para a Câmara de Vereador, já que eu fui autor desse requerimento da Câmara esta
junto com a Sessão Solene, com certeza o Senhor vai marcar hoje a data da Sessão, é
importante que nosso Colega Adalberto possa ter junto a coleção de miniaturas de ônibus dele,
um agrade abraço a todos e que Deus ilumine o coração de cada um. VEREADOR ADALBERTO
CARLOS SOARES. Saúda a todas as pessoas presentes. Inicialmente que parabenizar todas as
Escolas Estaduais, Municipais e Particulares, entidades e demais grupos que desfilaram nessa
manhã de domingo na Avenida Julho de Castilhos, escolas que mostraram muita criatividade
para expor seus sentimentos, parabenizar todas as equipes das organizações, porque de fato foi
muito bem organizado, com pouco ou com quase nada de intervalo, entre uma e outra escola,
isso é muito importante, faz parte da Administração, e parabenizar toda a comunidade que
participou do desfile, lotando as laterais da Julho de Castilho, isso é muito importante para
incentivar as pessoas que ali estão desfilando, também quero parabenizar a equipe de limpeza
das ruas de nossa cidade, e também a equipe de canalização, pelo excelente trabalho realizado
no Habitar Brasil, eu havia feito um pedido para o desentupimento de esgoto que lá existia, e fui
atendido, quero aqui também fazer um pedido verbal para a Secretaria de Obras, que proceda
no ensaibramento da Rua Osvaldo Krummenauer no Bairro Empresa, pois essa rua esta muito
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precária, também penso que a Secretaria Distrital de Padilha, também proceda no
ensaibramento da Estrado do Feixe, que ali também se encontra com bastante dificuldade nos
dias de chuva, então que o Secretario de lá procedo o ensaibramento daquela estrada, também
protocolei junto ao protocolo da Prefeitura, um pedido para abertura de um valo, próximo a
Rua Dórico Ferreira Paiva, ali no Bairro Tucanos, pois esse valo esta abstraído, causando mal
cheiro, aqueles moradores, que se acumula no fundo da residência, numero 2343, também me
associe a pedidos a votos de pesar ao Pedro, lá de Padilha Velha, falecido no ultimo dia 3, um
homem batalhador, um ex Presidente, foi Presidente da Padilha Velha, a anos sempre teve
envolvido dos times de futebol, uma pessoa que vai fazer muita falta para aquela localidade, e
também estou enviando votos de pesar, pelo falecimento do Senhor Anibaldo, falecido no dia
de hoje, Seu Anibaldo, um empresário de nossa cidade, um empresário no ramo de artefato de
cimento, localizado na Avenida Fernando Ferrari, logo após o Nacional, então o que eu tinha
para hoje é isso ai, eu queria ceder o resto de meu tempo para a Vereadora Sirlei, que ela que
faze alguns esclarecimentos, muito obrigado, neste momento a Vereador Sirlei Silveira, tomou
posso da palavra, pronunciando o seguinte: Eu encaminhei um pedido hoje, uma nota de
esclarecimento em nome da Empresa COOTALL, com relação ao incidente ocorrido no dia 30 de
agosto, na sexta feira, sem ser a passada, anterior, com relação a um pó que foi extraído pela
chaminé da COOTALL, e atingiu moradores do Bairro Cruzeiro, o que houve, é que queimo uma
válvula rotativa que faz a saída do pó para o ensacamento, e isso, esta queima dessa peça
ocasionou essa emissão do leite em pó pela chaminé, causando esse desconforto a comunidade,
tem algumas pessoas postando no facebook, que a Empresa COOTALL, ela aproveita a noite
para expelir lixo no meio ambiente, e isso não é uma verdade, nos temos que entender que
houve um problema e isso aconteceu, mas o que foi expelido não foi lixo, foi leite em pó, e isso
gerou um grande prejuízo para a empresa, que as pessoas cuidem o que elas postam, porque
essa empresa gera mais de 80 empregos diretos, e mais de 600 indiretos, então eu penso que
agente tem que ter cuidado no que posta, porque pode comprometer uma empresa que é tão
benéfica aos Munícipes de nossa cidade, então eu gostaria, e obrigado ao Vereador que me
cedeu aparte, para que eu posso fazer esse esclarecimento e nome da COOTALL, obrigada.
VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS. Amanhã estarei junto a Administração para ver se nos
conseguimos trocar a hora ou o dia da reunião do plano diretor, que é importante os
Vereadores estarem presentes, mas também nos já sabíamos bem antes da abertura da Semana
Farroupilha, pessoal falaram em relação a essas rodovias, eu passo na ERS118 quase todo dia,
Governador Tarso disse que em dois anos o Governo dele estaria pronto, é uma caos, depois
dessa chuva ai, e não tem outra saída, como a ERS239, começaram esse trabalho, de quem vai
para Rolante, até no Arroio Tucanos, tiraram o acostamento e foram embora, quero dizer uma
coisa para vocês, pelo movimento, eu passo todos os dias ali, pelo movimento dessa rodovia, da
pouca acidente, porque não existe acostamento, eles tiraram o acostamento, de quem vem de
Rolante para aqui, não existe, tem que estacionar um carro em meio metro de estacionamento,
então esta na hora do Governo, que ta querendo uma reeleição, faça e cumpra o que prometeu,
em relação ao desfile, nos estamos encaminhando em nome da Casa, ao Prefeito e ao Professor
Edmar, Diretores, trabalho feito pelas diretoras nas escolas, um trabalho realmente de Patriota,
e pra quem fez a escola na meu tempo, hoje nos entendemos que houve uma mudança, que
todos os sábados tinha hora cívica, hoje os professores se desdobram para essas crianças, se cria
ai pensando na nossa cidade, em nosso Estado, em nosso País, hoje nos entregamos para a
Brigada, para que eles levassem a caminhonete para colocar os adesivos, outros equipamentos,
para que lá, pelo dia 17 ou dia 18, nos pudesse entregar ela pronta, a Brigada Militar, só tem
uma empresa que faz em Porto Alegre, que eles consigam fazer dentro do tempo, para nos
podermos entregar essa caminhonete, e que ela realmente vá ao interior de nosso Município,
que houve novamente roubos de gados, assalto no interior, não vamos terminar com isso, mas
vamos pelo menos amenizar essa situação, então também gostaria de falar hoje, sai no jornal,
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na Zero Hora, a cobrança da relação ao custo de 78 milhões para divulgar mandatos, da Câmara
de Deputados, e aqui diz que semanalmente o jornal vai divulgar, porque a cobrança da
população quando foi as ruas, em não haver gastos com viagens, não sei paga as tal ordinárias,
não só para Deputados, para os Vereadores também, não haver gastos desnecessários com
passagens, com diárias, então nos, posso dizer que nos começamos isso no começo do ano,
antes que houvesse essa manifestação, essa Casa já tinha tomado todas essas providencias, e
assim que essa caminhonete for entregue, nos faremos um relatório de tudo o que foi feito
nessa Casa, e repassaremos ao Jornal, eu vou ir na radio para fazer uma manifestação na radio,
e vamos pedir que o jornal coloque, porque provavelmente se nos estivéssemos usando diárias,
o jornal estaria colocando, como nos seguimos, sem esperar, isso foi uma coisa nossa, dos 15
Vereadores, nos nem fizemos isso, porque o povo ia para a rua, nos fizemos porque achamos
que era necessário fazer, e a prova esta ai, e agora nesses próximos dias eu vou sentar para
conversar com vocês, nos temos outra situação ai, que nos podemos resolver, ai vou sentar com
vocês, pedir uma reunião, e vamos pode trata desse assunto, porque é um assunto necessário,
que nos temos visto, é um pedido da população, que seja colocado um Caminhão de Bombeiro
na faixa, para colocar o caminhão, tem que ter o caminhão, os bombeiros tem dois caminhões
antigos, nos estamos pensando estudando uma possibilidade nesse caso, mas eu vou conversar
com vocês todos, e vamos decidir isso, era isso, obrigado. Após a Palavra em Expediente alguns
Vereadores se manifestaram em Questão de Ordem como segue: O Vereador Valdecir de
Almeida solicitou que o Presidente reforce o convite para que o Diretor do Hospital Bom Jesus
venha a esta Casa prestar esclarecimentos sobre a UPA e o convênio com o Hospital. Também
parabenizou o Vereador Moisés Rangel que atualmente ocupa o cargo de Presidente Estadual
do Partido PSC. O Vereador Eduardo Kohlrausch pediu que o Presidente visse da possibilidade
da Comissão Geral de Pareceres analisar as Moções de Apelo nº 029, 030 e 031/2013 de sua
autoria apresentadas na noite de hoje, dado ao fato da importância da matéria e do prazo de
envio das mesmas, já que na próxima quinta-feira, dia 12/09, cocorrerá nesta Casa Audiência
Pública tratando do assunto constante nas Moções. O Vereador Guido Mario solicitou que o
Projeto de Lei nº 114/2013, de sua autoria que trata da permissão para a queima controlada no
município de Taquara, fosse encaminhado à Comissão Permanente de Terras, Agricultura,
Patrimônio e Habitação desta Casa. Na sequência o Presidente Nelson Martins comunicou que a
Câmara de Vereadores de Taquara estará participando do Evento do Acampamento Farroupilha,
nos dias 13 a 21 de setembro do corrente ano, lembrando que neste período, do dia 16 a 31 de
setembro esta Casa estará de recesso. Nesse sentido o Presidente colocou em deliberação do
Plenário a realização de uma Sessão Solene em Homenagem aos Festejos Farroupilhas, no dia 19
de setembro, às 19h, na Sede Campestre. Os Vereadores aprovaram por unanimidade a
realização da referida Sessão Solene. Após o Presidente também colocou em deliberação do
Plenário o despacho da Comissão Especial de Trânsito desta Casa para que a mesma seja
transformada em Comissão Especial de Segurança, Trânsito e Defesa Civil incluindo o nome do
Vereador Eduardo Kohlrausch como titular. Nesse sentido os Vereadores aprovaram por
unanimidade a referida modificação. Dando segmento aos trabalhos da noite 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 176/2013 (Executivo Nº 152) Ratifica
o Convênio firmado entre o MUNICIPIO DE TAQUARA e a ESCOLA PROFISSIONAL UNIPACS –
TAQUARA, por intermédio da Sociedade Educacional do Futuro Ltda., e, dá outras providências.
A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e
o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores: Lauri Fillmann,
Guido Mario, Valdecir de Almeida e Telmo Vieira. PROJETO DE LEI Nº 177/2013 (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,
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Matemática, Ciências, Língua Inglesa, Artes, Física, Química e Sociologia, para o ano letivo de
2013, e, dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres apresentou três Emendas
Modificativas e uma Emenda Supressiva. As Emendas foram à votação sendo APROVADAS por
unanimidade. A seguir o Projeto acompanhado das Emendas também foi APROVADO por
unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores: Valdecir de Almeida e Nelson Martins. PROJETO
DE LEI Nº 178/2013 (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. A Comissão Geral de Pareceres,
Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização e Comissão Permanente de Terras, Agricultura,
Patrimônio e Habitação apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto em questão na sua forma
original. Manifestaram-se sobre o Projeto os Vereadores: Luiz Carlos Balbino, Guido Mario,
Adalberto Lemos, Nelson Martins, Valdecir de Almeida, Roberto Timóteo, Adalberto Soares,
Telmo Vieira, Sandra Schaeffer, Eduardo Kohlrausch e Lauri Fillmann. Diante da necessidade de
algumas modificações a determinados artigos do Projeto o Presidente Retirou o mesmo de
Pauta para as possíveis alterações, conforme Parecer do COMUDE. O Presidente colocou que o
referido Projeto deverá vir à votação, juntamente com os demais Projetos que se encontram na
Casa em Sessão Extraordinária Autoconvocada a ser agendada ainda nesta semana. PROJETO DE
LEI Nº 179/2013 (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. A Comissão Geral de Pareceres e a
Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto
em questão na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores.
O Projeto a seguir foi incluído na Pauta desta Sessão: PROJETO DE LEI Nº 173/2013 (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. A Comissão Geral de
Pareceres e a Comissão Permanente de Terras, Agricultura, Patrimônio e Habitação
apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto em questão na sua forma original. Manifestaramse o Vereador Guido Mario e o Vereador Valdecir de Almeida, o qual pediu que constasse em
Ata que é favorável, mas que seja dentro das normas do Plano Diretor, pois como é um
condomínio fechado dever ser de muro, não pode ser de outra forma e a administração
municipal tem que ter esse cuidado. Conforme foi solicitado pelo Vereador Eduardo, a CGP com
a concordância do Presidente desta Casa emitiu Parecer durante os trabalhos desta Sessão
sendo favorável às Moções de Apelo nº 028, 029 e 030/2013. Nesse sentido o Presidente
colocou em discussão as referidas Moções e manifestaram-se os Vereadores: Arleu Machado,
Sirlei Silveira, Nelson Martins, Guido Mario, Eduardo Kohlrausch, Luiz Carlos Balbino, Telmo
Vieira, Adalberto Lemos, Valdecir de Almeida, Roberto Timóteo, Adalberto Soares e Sandra
Schaeffer. O Vereador Roberto Timóteo solicitou que sua manifestação constasse em Ata como
segue: “As informações que o Vereador Eduardo passou não constam nas Moções, mas de
qualquer maneira vai estar presente no dia 22/09. Sua preocupação é quanto ao conteúdo que
não consta que houve um contato com a Polícia Rodoviária ou se vai haver essa flexibilidade do
horário caso o policiamento determine o tempo de liberação e de fechamento. Vai votar
favorável a Moção, mas deixa registrado sobre este compromisso, o qual se enquadra dentro da
legalidade.” Após as manifestações 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: Moções de Apelo: Nº 026,
029, 030 e 031/2013. Moção de Aplauso: Nº 028/2013. Requerimentos: Nº 202 a 214/2013.
Indicações: Nº 681 a 687/2013. Ata: Nº 3.929. Requerimentos Verbais: VEREADOR GUIDO
MARIO PRASS FILHO: 1º Solicita ao Executivo Municipal para que junto a Secretaria competente
proceda na pintura das faixas de segurança nas ruas da nossa cidade. 2º Que seja solicitado
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junto ao setor de engenharia do DAER, informações sobre a real situação da estrutura da ponte
localizada na ERS 020 sobre o Rio dos Sinos. 3º Que seja solicitado junto ao DAER, a necessidade
urgente em sinalizar com placas informativas de alerta ao longo da ERS 020, trecho de 5 em 5
quilômetros, sobre a situação em que se encontra a ponte localizada nesta rodovia sobre o Rio
dos Sinos, em Taquara, dado ao fato que está proibido o tráfego de caminhões e ônibus neste
local. 4º Solicita ao Presidente da Câmara de Vereadores de Taquara, Vereador Nelson José
Martins, que realize Audiência Pública tratando sobre a regionalização de Hospital no Vale do
Paranhana. Na ocasião deverão ser convidados todos os Vereadores, Prefeitos, Secretários
Municipais da Saúde que compõe o Vale do Paranhana, bem como demais autoridades e órgãos
que serão indicados na ocasião, para junto ao Governo do Estado do RGS, Coordenadoria da
Saúde, Comissão de Saúde da Assembléia Legislativa do Estado entre outros, para que possamos
resolver e esclarecer várias questões que envolvem os Hospitais da nossa região. VEREADOR
TELMO VIEIRA: Solicita ao Executivo Municipal a colocação de placa de sinalização, indicando a
existência da Ponte do Rio da Ilha. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicita ao
Executivo Municipal para que junto da Secretaria competente proceda no ensaibramento da
Rua Osvaldo Krumennauer, pois a mesma encontra-se em estado precário. VEREADOR
VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Solicitando ao Presidente desta Casa, Vereador Nelson José
Martins que seja exposto junto ao espaço da Câmara na Sede Campestre, por ocasião do
Acampamento Farroupilha, a coleção de miniaturas de ônibus, fabricadas pelo Vereador
Adalberto Carlos Soares. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Solicita ao Executivo Municipal
para que junto a Secretaria competente proceda no conserto da Estrada da Cabriúva, entrada da
ERS 239. Justificativa: Devido à duplicação da ERS 239 e com as chuvas intensas que assolaram
nossa região nos últimos dias, abriu um grande valo naquele local causando periculosidade aos
que por ali trafegam. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Envia Votos de Congratulações
aos profissionais que ajudam a salvar vidas, os Veterinários, pela passagem do seu Dia, que é
comemorado em 09 de setembro. Pessoas estas que escolheram como profissão a arte de
cuidar de nossos bichinhos. Em seguida o Presidente convidou a todos para participarem da
Audiência Pública que ocorrerá na próxima quinta-feira, dia 12/09, às 19h, no Plenário desta
Casa, para tratar sobre as possíveis ações a serem tomadas para minimizar as causas de
acidentes na ERS 115, 239 e 020, em Taquara e Vale do Paranhana. Também o Presidente,
juntamente com os demais Vereadores Convocou uma Sessão Extraordinária Autoconvocada
para quarta-feira, dia 11/09/2013, às 17h para apreciação e votação dos Projetos que se
encontram em tramitação nesta Casa. Nada mais havendo a tratar, às 21h20min o Presidente
declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, lembrando que devido ao período de recesso a
data da próxima Sessão Ordinária será agendada e os Vereadores serão comunicados. 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, 09 de setembro
de 2013............................................................................................Silvana Lopes e Diego Miranda.
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