ATA Nº 3.923
Aos 12 dias do mês de agosto do ano de 2013, às 18h no Plenário da Câmara de Vereadores de
Taquara/RS, realizou-se a 29ª 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). A pedido do Presidente
desta Casa, Vereador Nelson José Martins a Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner
declarou aberta a presente Sessão Ordinária, desejando boas vindas a todos os presentes,
informando que as Sessões Ordinárias da Câmara de Vereadores de Taquara ocorrem nas
segundas-feiras, a partir das 18h. Nesse momento o Presidente deu início aos trabalhos da noite
convidando a todos para realizarem a Oração do Pai Nosso. Em seguida convidou os Vereadores
para em conjunto realizarem a entrega de uma máquina copiadora destinada a Delegacia Civil
desta cidade, a qual foi repassada através do CONSEPRO com recursos das economias feitas por
esta Casa. 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: OFÍCIO Nº 625/2013, encaminha Leis Municipais nº 5.275 a
5.279, sancionadas em 29 de julho de 2013. OFÍCIO Nº 633/2013, encaminha Leis Municipais nº
5.280 a 5.284, sancionadas em 30 de julho de 2013. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS:
PROJETO DE LEI Nº 160, DE 05 DE AGOSTO DE 2013 (Executivo Nº 134) Altera artigo 10, da Lei
Municipal nº 2.734, de 09 de maio de 2001, que Institui o Sistema Municipal de Defesa do
Consumidor, cria o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, o Conselho
Municipal de Defesa do Consumidor e o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, alterada
pela Lei Municipal nº 4.194, de 18 de março de 2009, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI
Nº 161, DE 08 DE AGOSTO DE 2013 (Executivo 136) Revoga a Lei Municipal nº 5.237, de 05 de
julho de 2013, que Isenta do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) os Policiais Civis, Policiais
Militares, Policiais Rodoviários, Bombeiros e Agentes Penitenciários que trabalham e possuem
residência fixa na cidade de Taquara/RS e que recebam proventos mensais de até 6 (seis) salários
mínimos. PROJETO DE LEI Nº 162, DE 09 DE AGOSTO DE 2013 (Executivo 137) Autoriza o Poder
Executivo a repassar recursos financeiros para o C.T.G. O FOGÃO GAÚCHO, CNPJ nº
88.276.860/0001-01, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 163, DE 09 DE AGOSTO DE
2013 (Executivo 138) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros no valor de R$
3.000,00, para a Associação Cultural Educacional de Taquara, CNPJ Nº 10.299.235/0001-80.
PROJETO DE LEI Nº 164, DE 12 DE AGOSTO DE 2013 (Executivo Nº 139) Autoriza o Poder
executivo a repassar recursos financeiros para a Liga das Equipes Gincaneiras de Taquara –
LEGITA, CNPJ nº 14.071.594.0001/36. PROJETO DE LEI Nº 165, DE 12 DE AGOSTO DE 2013
(Executivo Nº 140) Altera o § 1º da lei Municipal nº 5.260, de 05 de julho de 2013, que autoriza o
Poder Executivo a firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da
Agricultura, Pecuária e Agronegócios, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 166, DE 12 DE
AGOSTO DE 2013 (Executivo Nº 141) Altera a Ementa, o artigo 1º e o § 1º, da Lei Municipal nº
5.264, de 10 de julho de 2013, que autoriza o Poder Executivo contratar temporariamente, 01
(um) Veterinário, e, dá outras providências. PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº 03, DE 12
DE AGOSTO DE 2013, DE AUTORIA DO VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH - Altera o
caput do Artigo 15, da Lei Orgânica do Município de Taquara/RS. REQUERIMENTOS: Nº 173/2013
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Presidente da Comissão
Especial de Trânsito desta Casa, Vereador Régis Bento de Souza, convide o Conselho Municipal de
Trânsito para uma reunião urgente com pauta sobre “redutores de velocidade” para que
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possamos iniciar imediatamente uma mobilização visando salvar vidas. Nº 174/2013
VEREADORES VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA E SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Por
meio deste parabenizamos a Empresa Inovar, pelos três anos de atividades nesta cidade, gerando
emprego e renda que só vem a contribuir no crescimento do nosso Município. Que Deus
continue iluminando a todos com muito sucesso! Nº 175/2013 VEREADORES VALDECIR VARGAS
DE ALMEIDA E ADALBERTO CARLOS SOARES: Por meio deste parabenizamos a Direção,
Professores e Formandos dos Cursos Técnicos em Enfermagem, Administração, Contabilidade,
Segurança do Trabalho, Radiologia, Meio Ambiente e Qualificação em Massagem, da Escola
Profissional UNIPACS-TAQUARA, pela solenidade de Formatura realizada no dia 10/08, próximo
passado. “Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina!”. Parabéns a todos. Nº
176/2013 VEREADOR GUIROD MARIO PRASS FILHO: Através do presente, envio Votos de Pesar
aos familiares da senhora Marli Schuler Castro, que veio a falecer no dia 11/08, próximo passado.
A dor da perda, somente é confortada na Esperança em Deus e no abraço amigo. Por isso
sentimo-nos incapazes de encontrar palavras de consolo nesse momento, porém, desejamos
expressar nosso profundo pesar pelo ocorrido. “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em
mim, ainda que morto viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá....” João 11:
25- 26. PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 101/2013 VEREADORES ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS
E GUIDO MARIO PRASS FILHO: Que o Executivo Municipal envie a esta Casa Legislativa cópia do
controle de horário de chegada e saída dos Médicos que atuam em todos os Postos de Saúde
desta cidade, inclusive Interior, bem como cópia do livro ponto e o nome da pessoa responsável
pelo mesmo em cada unidade. Nº 102/2013 VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Solicito
providências quanto ao pedido do Senhor Valdir Moreira Fialho, conforme cópia em anexo, que
fez um protocolo no dia 05/04/2013, sob o número 2013/4122, mas que até a presente data
ninguém da Prefeitura Municipal de Taquara tomou qualquer providência e tampouco ligou para
o cidadão que realizou o protocolo. Lembramos ainda de que o terreno do Sr. Valdir tem sofrido
inúmeros alagamentos por conta da obra realizada pelo empresário ao lado, gostaríamos de
saber se houve autorização da Secretaria competente na liberação de referida obra. INDICAÇÕES:
Nº 626/2013 VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Solicito que o Executivo Municipal,
juntamente com a Secretaria competente averigue a situação de um buraco no calçamento
localizado na Rua Ernesto Alves, esquina com a Rua Ernesto Negrini, em frente à Escola Estadual
Felipe Marx (Polivalente). Tal pedido se faz necessário, pois o buraco além de trazer grandes
transtornos também acumulou água que pode ser indício de cano quebrado. Segue fotos em
anexo. Nº 627/2013 VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo
Municipal, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico possa agendar reunião
com os Vereadores desta Casa para tratar da viabilidade de compra de uma área industrial com
objetivo no desenvolvimento do Município. Acredito que talvez seja essa a grande possibilidade
da nossa cidade crescer. Vale ressaltar que visitei outras cidades onde já existem várias indústrias
e mesmo assim ainda há muitas áreas disponíveis a quem quiser investir, portanto peço urgência
nessa reunião para abrir essa discussão. Nº 628/2013 VEREADOR VALDECIR VARGAS DE
ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Planejamento
elabore um projeto que vise à construção de uma Ponte de concreto com passagem dupla, junto
ao Arroio Sonda, no Bairro Empresa, onde irá ser aberta a Rua Roberto Halmel, ligando com a
Rua Osvaldo Aranha, entre a fábrica das Piscinas Beluga e Calçados Larissa. Tal pedido vem
reiterar minha Indicação nº 071, datada de 28 de janeiro de 2013 (em anexo). Nº 629/2013
VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a
Secretaria competente proceda em melhorias na Pracinha localizada na Rua Henrique Volkart,
Bairro Recreio, pois a mesma encontra-se em más condições de uso e muitas crianças brincam
diariamente no local. Segue fotos em anexo. Nº 630/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS
SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Distrital de Padilha,
proceda na substituição de um bueiro de pedra por canos de 60 cm na localidade Padilha Velha,
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após a residência do Sr. Celso Tovo, pois o mesmo está totalmente obstruído causando danos na
estrada em dias de chuva. Nº 631/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS
SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Educação estude a
possibilidade de permitir o transporte Municipal a uma criança moradora do Bairro Tucanos
estudante na Escola Estadual Tristão Monteiro, devido ao ônibus municipal levar algumas
crianças em frente à Igreja Santo Antônio. A mãe da menina já pensou em transferir a filha para a
Escola Rosa Elza, mas foi aconselhada por professores a não fazer a transferência no meio do ano
letivo para não prejudicar os estudos. Nº 632/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES
DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através do Setor de Iluminação Pública
providencie o conserto de uma lâmpada localizada na Travessa Santa Rosa, em frente ao nº 2756.
Nº 633/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo
Municipal através da Coordenadoria de Defesa Civil faça uma vistoria urgente na residência da
Sra. Porcina, na Rua Osvaldo Cruz s/n, próximo à Padaria Três Passos, no Bairro Empresa, pois
segundo os vizinhos a mesma corre risco de desmoronamento. Nº 634/2013 VEREADORA
SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria
competente proceda no fechamento dos buracos causados pelo rompimento da rede de esgoto
em frente à casa de número 512, na Rua Auto João Muratore, no Bairro Santa Rosa. O pedido se
justifica em função do rompimento ter ocorrido há bastante tempo, causando o
desmoronamento da calçada em frente à referida casa, sendo que a proprietária não pode
construir um muro devido a tal situação. Vale ressaltar que outros dois colegas Vereadores
realizaram o mesmo pedido em janeiro e março deste ano e até a presente data nada foi
realizado. Seguem fotos em anexo. Nº 635/2013 VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Que
o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no recolhimento dos entulhos
provenientes dos restos de móveis que foram abandonados na calçada da Rua Mal Floriano, em
frente ao nº 2585 (lado oposto). Na verdade, são dois problemas: - Um o abandono dos entulhos;
- Outro, não é uma calçada, mas sim um matagal, pois o proprietário do espaço não providenciou
o devido calçamento e o local se torna propício para o abandono de lixo. Seguem fotos em
anexo. Nº 636/2013 VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria do Meio Ambiente, padronize todos os canteiros da nossa cidade utilizando
como árvore padrão o Manacá da Serra. Manacá é uma árvore que encanta, pois apresenta
flores ainda jovem, a partir de meio metro de altura. Possui peculiar inflorescência, que segue
uma cadeia de cores: desabrocha branca, torna-se rosa e logo transforma-se em roxo. O
crescimento da espécie é rápido. É uma árvore que em todos locais encontra admiradores. Além
de cumprir o papel fundamental no meio ambiente, com certeza embelezariam nossa cidade e
seria um diferencial para a mesma cidade. Segue foto em anexo. Nº 637/2013 VEREADOR
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal conclua com
urgência o processo de criação do Conselho Municipal de Entorpecentes – COMEN, conforme
Lei Municipal Nº 5.248, de 25 de junho de 2013. Nº 638/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito
que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie a colocação de
lixeiras, junto ao Parque do Trabalhador, nas proximidades da Pista de Skate. Nº 639/2013
VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com
a Secretaria competente providencie com a máxima urgência a limpeza do Arroio Sonda, no
Bairro Empresa, especialmente nas proximidades do Pontilhão da Rua Chile. CORRESPONDÊNCIA
DIVERSA RECEBIDA: Ofício da Secretaria Municipal de Saúde em atenção ao Pedido de
Informação nº 088/2013 do Vereador Roberto Timóteo. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde
em atenção ao Pedido de Informação nº 090/2013 do Vereador Roberto Timóteo. Ofício do
Tribunal Regional Federal, em atenção a Moção de Apelo nº 015/2013, de autoria do Vereador
Moisés Rangel referente à manutenção da Filantropia da EMATER/RS – ASCAR. Ofício da
METROPLAN, em atenção ao Requerimento nº 112/2013 do Vereador Roberto Timóteo, contido
no Ofício D.L nº 239/2013. Ofício da Câmara dos Deputados em atenção a Moção de Repúdio nº
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009/2013 do Vereador Eduardo Kohlrausch referente à PEC 37, chamada PEC da Impunidade.
Ofício da OI, em resposta ao Requerimento nº 154/2013, do Vereador Eduardo Kohlrausch,
contido no Ofício D.L nº 335/2013. Ofício da OI, em resposta ao Requerimento nº 012/2013, do
Vereador Telmo Vieira, contido no Ofício D.L nº 039/2013. Ofício do Ministério das Cidades –
Conselho Nacional de Trânsito, em atenção a Moção de Repúdio nº 012/2013, do Vereador
Moisés Rangel, referente às Resoluções do CONTRAN – emplacamento de tratores. Ofício da
Brigada Militar de Taquara, em resposta ao Requerimento nº 143/2013, do Vereador Régis de
Souza, contido no Ofício D.L nº301/2013. Ofício da CLARO, em resposta ao Requerimento nº
012/2013, do Vereador Telmo Vieira contido no Ofício D.L nº 039/2013. Ofício do Gabinete do
Deputado Estadual João Ficher, em atenção a Moção de Apoio nº 011/2013, da Vereadora Sirlei
Silveira referente ao Movimento dos Representantes da Indústria Matadoura e Frigorífica,
Trabalhadores Rurais e Agentes Políticos. Ofício da Caixa Econômica Federal – Superintendência
Regional Vale dos Sinos, referente ao Programa PRONAT/MDA, comunica que o contrato de
repasse nº 239.385-95/2007, assinado em 28/12/2007, foi cancelado por prescrição do prazo de
vigência. Ofício do CONSEPRO encaminha relação de valores repassados, solicitados através do
Ofício D.L nº 376/2013. Ofício da Câmara dos Deputados – Comissão de Legislação Participativa,
informando que o Deputado Lincoln Portela foi eleito em março do corrente ano para presidir a
referida Comissão. Convites: Taquara Automóvel Clube – TAC convida para a 4ª Etapa da Copa
FACCAT/Taquara de Velocidade em Pista de Terra, que ocorrerá no próximo dia 18 de agosto.
Presidente da Câmara de Vereadores de Taquara, a pedido dos Vereadores Guido Mario Prass e
Telmo Vieira, convida para a reunião da Comissão Intermunicipal de Legislativos de
acompanhamento do Pró Sinos, a realizar-se no próximo dia 08 de agosto, nesta Casa, a partir
das 8h. Comitês de Bacias – Ponte para Cooperação pelas Águas convida para o XV Encontro
Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas a realizar-se nos dias 14 a 18 de outubro do corrente
ano em Porto Alegre. Associação Brasileira de Câmaras Municipais – ABRACAM convida para o 6º
Congresso Brasileiro a realizar-se nos dias 10, 11 e 12 de setembro do corrente ano em
Brasília/DF. E-mail do Gabinete de Governança, junto a Metroplan e Secretaria de Obras Públicas,
Irrigação e Desenvolvimento Urbano convida para a Oficina Internacional sobre Sistema
Integrado de Transportes – Licitações, que ocorrerá no próximo dia 28 de agosto. Informativo da
Justiça do Trabalho do RS, Ano 3, Número 20, Maio e Junho 2013 – Homenagem aos 70 da CLT Consolidação das Leis do Trabalho. Ofício da DPM – Delegações de Prefeituras Municipais
encaminhando a 1ª Edição da Revista Legista NEWS-O Poder Legislativo em Pauta. Diversos
Telegramas do Ministério da Saúde e Comunicados do Ministério da Educação. 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 TELMO VIEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes.
Queria primeiramente desejar felicidades ao Vereador Balbino, que completa mais um ano, que
colhe mais uma rosa em seu jardim da vida, parabéns, semana passada estive fazendo algumas
visitas, juntamente com o Prefeito Tito, buscando recursos para salutar as demandas de nosso
Município, estive na sexta feira na companhia do Prefeito Tito, e o Secretario da Fazenda, João,
Secretario de Obras Ferreira, e Vereador Balbino, confirmando com a assinatura do Deputado
Federal Busato e do Prefeito Tito, juntamente com a METROPLAN, que com isso conclui os
trâmites que envolvem a METROPLAN, resultado com o inicio do processo licitatório para
começarmos pavimentação das Ruas da Picada Gravata, Santa Rosa, Rockfeller, e 13 de Maio,
com isso dando a direção e comprometimento com a atual Administração esta fazendo seu
serviço, seus trabalhos, também estive no dia de hoje, com o Secretario de Obras, Ferreira, e da
Diretora de Obras Sheila, e o Vereador Balbino, pleiteando junto ao Governo do Estado, e a
Secretaria competente, o convenio que possibilita ao chefe da divisão de apoio per acional aos
Municípios, a cadência de 400 horas maquinas, sendo 200 horas de retro, e 200 de caminhões
gratuitas, trazendo uma economia para o Município de 100 mil reias, isso vislumbra as nossas
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demandas no interior, na qual temos os nosso maquinários, desregrados pelo tempo, e muito
parados, e isso dificultando os trabalhos, e com isso, com essas atitudes, isso ira salientar
algumas de nossas demandas, também estive fazendo algumas visitas ao Secretario de
Desenvolvimento, Lamperti, a empresas no interior, atendendo a solicitação de uma, a Empresa
Mix Toy, empresa no Rio da Ilha, na Estrada do Moquém, no qual contemplamos a dificuldade e a
insegurança que vem vivendo aqueles que ali trabalham, na chegada e na saída, pois os carros e
caminhões passam por ali, em uma velocidade em exagero, então estou fazendo um
requerimento verbal, solicitando com que a Secretaria Competente, proceda com estudos e
deslumbrem a contenção da velocidade com que os automóveis passam em frente aquela
empresa, também fiz uma solicitação para a Secretaria Competente, para que proceda a
colocação de lixeira no parque do Trabalhador, nas proximidades, da pista de Skate, no qual os
jovens que vão ali para praticar seu esporte, tem essa necessidade, porque a educação é acima
de tudo para esse jovem que praticam esportes, então eles preferem uma lixeira, que atirar o lixo
ao chão, também conversando com o Secretario Distrital, Mario Pires, tive uma colocação dele,
em referencia a pós chuva, pós enchente em nosso Município, o pós enchente destrói estradas,
estradas que muitas vezes se leva meses para contemporizar, deixar recuperadas, vem uma
chuva desses, alaga as estradas, e nos deixa a mercê, porque estamos com muita carência de
maquinários, para agente corresponder para esses anseios, a essa recuperação, é preciso muito
trabalho, eu quero que aquela comunidade esteja ciente que os trabalhos serão feitos, porque
estamos preocupados com o ir e vir de todo o morador, e com a situação que se encontra o
nosso interior, também estou fazendo um convite, juntamente com o Guido Mario e toda a
Câmara de Vereadores, eu digo Vereador Guido Mario, porque nos estivemos no comitê do
Legislativo do acompanhamento ao Sinos, Comitê Sinos, e lá ficamos sabendo que poderíamos
fazer uma reunião aqui, que vai nos surtir um grande efeito, o que eu quero trazer e o assunto
pra mim é muito importante, principalmente para o lugar onde eu moro, que é em Padilha, o rio
Padilha precisa, e nessas enchentes é visto ser feito um desassoreamento, então eu queria muito
a presença da Promotora, mas infelizmente ela não vai pode esta junto conosco, no dia 14 as 8
horas, mas estará o Comitê Sinos, o pessoal da CORSAN, e os assuntos são relevantes,
principalmente na questão do tratamento da água, também começou em Taquara a revitalização
da Avenida Sebastião Amoretti, como toda a cidade, estão sendo pintado os cordões, tirando os
matos, e isso eu conversando com o Secretario de Obras, eu quero estender para o Interior,
principalmente para a localidade da Padilha, porque se começou uma nova Administração e nela
sou um membro atuante, e pensamos, devemos dar a nossa cara para o interior, então que se
proceda a limpeza dos canteiros, com a pintura dos canteiros, assim como também o asfalto na
ponte, na ponte principal da Padilha, e também da Padilha Velha, fazendo com que isso o
pessoal, os nossos Munícipes, sinto que estão sendo agraciados, que estão sendo levados em
conta, toda a sua demanda de nosso Município e tudo aquilo que vem para o desenvolvimento,
muito obrigado, uma boa semana a todos, era isso. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA.
Saúda a todas as pessoas presentes. Não posso deixar aqui de parabenizar a Empresa Inovar, ao
terceiro aniversário neste Município, estivemos presente na festa de confraternização,
juntamente com a Vereadora Sirlei, então de parabéns, pela geração de emprego e renda dentro
de nosso Município, também não posso deixar aqui de dar votos de congratulações a Direção de
Professores e Formandos, do Técnico Curso de Enfermagem, Administração, Contabilidade,
Segurança do Trabalho, Radiologia, Meio Ambiente, e Qualificação em Massagem da Escola
Profissional, UNIPACS, que teve a formatura no sábado, no qual representei essa Casam
juntamente com o Vereador Adalberto, e desejar um grande abraço a todos, parabéns pela
formatura, e desejar especialmente para a Rita Souza, que se formou em Técnico de
Enfermagem, esse final de semana como todos sabem, caiu muita chuva na cidade, e
infelizmente, um cara que já foi dessa Casa, já foi Vereador, não vou citar o nome por respeito,
mas que hoje é Coordenador da Defesa Civil, vai nos bairros olhar enchentes e fala mal dos
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Vereadores, isso é um absurdo, espero que o Prefeito chame ele, chame atenção dele, porque eu
na darei o nome dele aqui, mas tenho provas que ele falou mal dos Vereadores, inclusive umas
pessoas queriam surrar ele, segundo informações que me passaram, então quero deixar aqui um
agradecimento a Secretaria de Obras, nas pessoas d Ferreira e da Sheila, que fizeram uma
limpeza no Bairro Empresa, e gerar o recolhimento de galhos, e acompanhei também uma nova
formação que ta acontecendo, que já tinha pedido nessa Casa, que conseguisse um triturador de
galhos, para moer todos os galhos, e fazer adubos, para passar para a agricultura no interior, isso
ta em teste acompanhei no bairro, e vale a pena ver, e a grande potencia que tem aquilo, toras
grossas, chamou atenção é de suma importância que terá nossa cidade mais limpa, e os
produtores poderão ter um adubo destinados para eles, mas aqui, também quero pedir nessa
Casa, meus demais colegas Vereadores, terem um pouco mais de cuidado, quando se manifestar
aqui, a respeito do Hospital Bom Jesus, e dos Médicos, agente sabe que tem algum atendimento
que não é bom, sabe o quanto demorou o hospital, enquanto teve fechado, e o quanto ta
melhor, e por motivo de tantas coisas que aconteceu, pessoas importantes, médicos importantes
estão deixando o hospital, isso não pode mais acontecer, temos que ter cuidado ao falar nesse
microfone aqui, porque isso da uma repecurção muito grande, inclusive o Diretor Técnico do
hospital deixou seu cargo, a partir de hoje, fazia um grande trabalho, um baita especialista,
deixou o cargo, continua atendendo mas não é mais o Diretor Técnico do hospital, e o Doutor
Daniel vem fazendo um grande trabalho, eu fui Secretario acompanhei, sei da qualidade do
trabalho, dele, e nos temos que ter cuidado ao falar nesse microfone, a forma como usamos
nome de médicos, porque eu sei que é ruim tem famílias que coisas ruins estão acontecendo,
como ouvimos hoje a tarde na Comissão da Saúde, mas na hora que falarmos nesse microfone,
temos que tomar mais cuidado, e não citar nomes aqui, para que os médicos não nos deixe, é
pior sem medico, e só falta fechar de novo, então eu peço que tenham cuidado com isso ai, fiz
mais um requerimento solicitando ao Executivo, que providencia uma reunião com todos os
Vereadores, para nos discutir sim o desenvolvimento econômico do Município, a viabilidade de
comprar uma via industrial, com o objetivo do desenvolvimento do Município, acredito que seja
essa a grande possibilidade de nossa cidade crescer, vale ressaltar que visitei outra cidade, que já
reside varias industrias, e o mesmo assim a muitas áreas disponíveis, então acho que nos
precisamos abrir esse discutição logo, é importante o Vereador Régis Levi isso ao Executivo, e
que marque urgente essa reunião, como todos os Vereadores dessa Casa, que nos consiga sim
comprar uma industria industrial, uma boa semana a todos, e que Deus ilumine o coração de
cada um. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES. Saúda a todas as pessoas presentes. Na
ultima quarta feira no dia 7, foi o dia da consulta popular em nossa região, e aqui em Taquara
fizemos uma grande mobilização, varias entidades participando, Brigada Militar, Escolas,
Funcionários da Prefeitura, Funcionários de Empresas, Vereadores, e comunidade em geral,
quero destacar o grande trabalho do corpo de bombeiros, que foram os campeões em votos, 3
mil, 673 votos, e esta mobilização foi coordenada pelo COMUDE, com o apoio da Prefeitura
Municipal, e Câmara de Vereadores, neste momento o Vereador Valdecir Vargas de Almeida,
pediu um aparte, e pronunciou o seguinte: quero me associar nas suas palavras, que elas sejam
as minhas, neste momento o Vereador Adalberto Soares, voltou com a sua pronuncia: Quero
aqui parabenizar a Servidora Marilene, Presidente do Comude, pelo excelente trabalho com sua
equipe, na organização, e na mobilização de toda a sua equipe, foram mais de 12 mil votos,
coletados aqui em Taquara, isso vai dar um retorno muito bom para o nosso Município, com 600
mil reais, é o que estamos pleiteando, para educação, divisão para as escolas, segurança, pré
agricultura, é um dinheiro que vai ser muito bem vindo para nossa cidade, para se ter um
exemplo, hoje tem depositado na conta do Município, 600 mil para ampliação de leitos no
hospital, resultado da consulta popular de outros anos, 600 mil reais, isso já ta depositado, então
ta ai a prova da consulta popular, que da um resultado positivo, também fiz uma indicação para
que o Executivo pense na possibilidade na restauração da praçinha do Bairro Recreio, na Rua
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Henrique, perto do Nacional, ali tem uma praçinha abandonada e muitas crianças utilizam para
brincar, e também fiz uma indicação para a Secretaria Distrital de Padilha, concerte um bueiro na
localidade de Padilha Velha, ali existe um bueiro muito antigo, ainda feito com pedra, e esse
bueiro se rompeu com a chuvarada, e ali a necessidade de fazer um bueiro com canos de 60, ali
um 400 metros de estradas se danificam a cada chuva, por causa daquele bueiro, pensem nessa
providencias, e também eu já fiz vários pedidos, para que a equipe de concerto de canos em
nossa cidade, concerte ali na Rua Osmar Schaefer, numero 1510 ao 1517, canos quebrados em
frente algumas residências ali, tem moradores que quase não conseguem entrar em suas casas,
por causa daqueles canos quebrados, também peço a atenção especial a Secretaria de Obras,
para que de uma atenção especial ao trator roçador, que faz meses que ta parados estragado, e
nossas estradas do interior tem ponto que o mato ta tomando conta, quero dar exemplos,
Estradas da Batingueira, o brejo ta tomando conta, e esse trator é de uma extrema importância,
porque a partir do momento que deixar atrasar muito, não se da mais conta, então agente pede
uma atenção especial, e também quero pedir a Secretaria de Obras, enquanto aos esgotos de
nosso Município, tem muito esgoto a céu aberto, quero citar ali no Habitar Brasil, Rua Julio
Leitensdorf, numero 1858, que a Secretaria possa dar uma atenção especial a esse serviço, que
isso é saúde publica, ninguém merece ta morando do lado de um esgoto cheirando o dia todo,
agente pede essa atenção especial, pra hoje era isso, obrigado pela atenção e até semana que
vem. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS. Saúda a todas as pessoas presentes. Senhor
Presidente, estou fazendo duas indicações verbais na noite de hoje, uma pedindo um concerto de
um encanamento atrás do CIEPE, que a Secretaria de Obras Providencie, porque lá estourou uns
canos e ta terrível aquela situação, até já conversei com o Secretario, e ele nos disse que ira
providenciar logo, também to solicitando ao Executivo, que informe a esse Vereador, como anda
a questão do DIC, que é um projeto que vem a bastante tempo, que faltava bastante coisas para
que pudesse ser liberado o projeto ou a verba, porque de novo nos estamos com problema em
nosso Bairro com enchentes, a enchente já esta atingindo a Rua Buenos Aires, atingiu a Rua Lima,
esta na Rua Buenos Aires, e também no Loteamento Olaria, e essa questão do DIC, venho dez de
que eu era Presidente da Associação de Moradores, eu fiz um pedido a promotoria que
averiguasse a possibilidade disso, e desencadeou nesse projeto, só que passa ano vem ano, e nos
estamos com o mesmo problema, todos os anos nos temos enchentes no Bairro Empresa,
conversei a 6 meses atrás com o Prefeito Tito, e ele me disse que faltava alguma coisa da
loteadora, que faz o projeto que teria que fazer a parte que coube a loteadora a fazer, então que
o Prefeito Tito, providencie ai, converse e agilize isso, porque entra ano e sai ano, e as pessoas
estão ai com o mesmo problema, cada vez que chove ficam agoniados, porque perdem tudo as
suas casas, ficam ai, e também como disse o nosso Vereador Valdecir, a conversa que o
Coordenador da Defesa Civil, esteve no Loteamento Olaria, e falo mal dos Vereadores, eu
acredito que isso não contribui em nada, não ajuda em nada, e agente sim ta sempre empenhado
para que o problema seja resolvido, mas que o Prefeito converse com ele, porque isso não é
atitude de um Coordenador, estamos ai para ajudar, colaborar, não é falando um mal do outro
que nos vamos resolver algum problema, o que tem que haver é ação e Mena falação, eu
acredito que ele também tenha que se coordenar, já que é Coordenador, e pare de fala mas dos
Vereadores, porque isso não é uma atitude muito correta, eu gostaria aqui de mencionar, a nossa
servidora Marilene, e parabenizá-la também, pela consulta popular, que agente sabe o quanto a
senhora se empenho e soubemos o quando a senhora se empenha em todos os trabalho que a
senhora faz, sempre obtém resultados, faz tudo de coração, uma excelente servidora, fica ai
nosso reconhecimento através do COMUDE, tivemos êxito bom ai, na consulta popular, e sempre
agente sabe, porque as pessoas se empenham para que as coisas ocorram da melhor maneira
possível, eu por hoje era isso Senhor Presidente, obrigado, um abraço a todos, e até a próxima
semana. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. A
preocupação ta muito grande deste Vereador, e eu vejo que com os demais Vereadores também,
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com relação a saúde de Taquara, mas antes de entrar eu quero parabenizar o pessoal da consulta
popular, a pessoa Diretora do COMUDE, Marilene, que fizeram um grande trabalho aqui, e alguns
Vereadores, o grande trabalho que foi feito, Pró Taquara, no recolhimento de assinaturas,
própria Brigada Militar, Bombeiros que trabalharam ai, que é muito importante, fizeram um
trabalho grande, um trabalho que deifica os poderes constituídos dessa cidade, também quero
parabenizar o dia do Advogado que foi ontem, parabenizar a todos os Advogados de nossa
região, pelo seu dia que foi ontem, esse grupo de Advogados em Taquara que fazem um trabalho
muito grande aqui na defesa dos interesses da comunidade, também ta entrando um projeto que
foi lido hoje, semana que vem agente vai ta votando um projeto, referente a defesa do
consumidor, então eu quero dizer que a importância desse projeto, que esta alterando algumas
clausuras que já existem na lei, mas eu quero rapidamente dizer que o PROCON de nossa cidade,
infelizmente não esta indo a altura do que precisa ter aqui no Município, a defesa dos
consumidores, e aqui eu não vou culpar A, B ou C, acho que nos temos que começar, e nos
próximo dias eu quero conversar com o Prefeito, a respeito de amenizar, e fazer funcionar o
PROCON de Taquara, não adianta ter PROCON, se não fiscalizam a altura o que tem que ser
fiscalizado, inclusive o Vereador Telmo, que foi no meu escritório outro dia, com um problema de
consumidor, que inclusive podia ser resolvido pelo PROCON, e acaba procurando um escritório
de Advocacia, para resolver o problema para o outro lado, outra vez temos que resolver
problemas que não estão sendo resolvidos, isso não é muito fácil, mas precisa alavancar esse
PROCON definitivamente, para que nossos Munícipes tenham condições de fazer um trabalho
aqui, e como o Prefeito começou a pouco tempo na isenção da Casa, temos que dar um tempo,
para melhorar essa questão do PROCON, que eu acredito que vá acontecer, até porque nosso
Prefeito dói Diretor do PROCON de Parobé, e sabe como funciona o PROCON, e podemos fazer
um grande trabalho aqui nessa área do direito com consumidor, que é muito importante para a
sociedade, também quero deixar aqui, o nosso Vereador que esta de aniversário hoje, Vereador
Balbino, e é um prazer trabalhar com o Balbino aqui, na companhia desses 4 anos, que é uma
pessoa, e alem de ser meu amigo é Vereador, eu quero falar aqui sobre a saúde, a preocupação
muito grande, nos temos lidos na imprensa, eu até recortei no jornal, a preocupação de todo o
Rio Grande do Sul, sobre doenças respiratórias, na vinda desse inverno rigoroso, que nos estamos
enfrentando no Rio Grande do Sul, e muitos casos de Gripe A, vem acontecendo, inclusive um
dos casos oficias em Parobé, que aqui é próximo de Taquara, uma preocupação aqui em Taquara,
que possa já ter havido alguns casos de gripe A, e não esteja aparecendo, preocupação grande,
isso é muito perigoso, isso é uma doença terrível, e que mata, sem a pessoa sem saber que tem,
uma preocupação que eu vejo, que temos que ter um cuidado em Taquara, com essa doenças
respiratórias, que o tem matado de gente em Taquara, não é brincadeira, aqui eu não vou acusar
A,B ou C disso, porque precisa se ter uma campanha forte, de se cuidar com essas doenças
respiratórias de inverno, principalmente crianças que sofrem muito, então temos que nos unir,
nos engajar a sociedade como um todo, ajudar a controlar esse grande problema que temos ai,
uma doença que não avisa e mata qualquer pessoa, e eu acho que o Governo Federal vai ter que
mudar os critérios e liberar a vacinação para todo mundo no Brasil, não é possível que só alguns
círculos possam ter a vacina grátis, a vacina é maravilhosa, ela não faz mal para ninguém, a vacina
só faz bem, eu quero recomendar a vacina, quem não fez, que faça, porque é muito importante,
porque se nos conseguirmos salvar uma vida com essas vacinas, valeu a pena,vamos gastar um
pouco mais, talvez se o Município tive que comprar vacina, vamos vacinar, também o problema
da hepatite, tem que haver uma campanha forte em cima, porque tem muita gente morrendo
com a hepatite, mas agente ta vendo acontecer todos os dias essa situação, muito alem de
qualquer preocupação que tenhamos com o próprio hospital, com a negligencia muitas vezes de
pessoas que trabalham na saúde, o problema inclusive no próprio hospital, muito acima disso, ta
em nos fazer prevenção da saúde aqui no Município de Taquara, muito obrigado Senhor
Presidente, e tenham todos uma boa semana, fiquem com Deus. VEREADOR EDUARDO CARLOS
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KOHLRAUSCH. Saúda a todas as pessoas presentes. Excelentíssimos Senhores Vereadores e
Vereadoras, eu apresento na Casa na noite de hoje, 2 projetos de lei, meus nobres colegas, o
primeiro deles, da conta do fim do recesso parlamentar que é tão grande na Câmara aqui hoje,
que nos temos ouvido muitas criticas ai na rua, enquanto essa questão e nossa proposta, alguns
Vereadores já assinaram, nossa proposta é que a Casa pare junto com a comunidade que para no
fim de ano, que a Câmara pare somente de 20 de dezembro á 20 de janeiro, todos os anos, claro
que isso não inclui feriados, não tem porque ficarmos parados em período maior, se o cidadão
Taquarense, para somente nesse período, geralmente de 20 de dezembro á 20 de janeiro, eu só
quero o direito desse projeto vir ha plenário, como de fato conseguimos as assinaturas para que
ele fosse votado, os Vereadores votem no que achar necessário, mas que ele venha a Plenário, e
que ele possa ser apreciado aos Vereadores, o outro projeto fala da questão do tempo em filas
de bancos e filas dos correios, é sabido de que os bancos ganham dinheiro cada vez mais, e nos
agradam com as cadeiras nos bancos, mas o que devem é por mais funcionários para atender o
cidadão, e não cadeiras, como acontece, nos correios agora tem sido a mesma coisa, como
muitos serviços do Banco do Brasil, agora são realizados nas agências dos correios, eu já fiquei
mais de 35 minutos esperando para ser atendido e nada, e nós como Vereadores temos que
tomar uma providência, e penso que meu projeto de lei que reduz para 15 minutos em dias
normais e 20 minutos, em dias de final de mês ou vésperas de feriado, peço o apoio de todos os
Senhores e das Senhoras, nesses 2 projetos, também quero dizer de que apoio o Projeto do
Vereador Beto Timóteo, no que diz respeito o que falou o Vereador Valdecir, nos até temos que
cuidar o que falamos aqui na Tribuna, mas nos não podemos ser omissos com algumas
reclamações que agente tem ganhado ai, alguns deboches, vou conta uma historia rápida para
vocês, semana retrasada foi um senhor consultar no hospital, tem problema de coluna, e lá o
medico, ele é uma pessoa antiga, e lá o medico disse nada, disse que sua coluna estava tranquila,
mas como se eu estou me vendo de dor, ai o medico disse, mas como tu ta te vendo de dor, tu
tem um espelho ai na frente, ai ele falou assim, que mana esse pessoal tem de dizer que ta se
vendo, nos não podemos virar a cara para esse pessoal, então essa questão o que diz o Vereador
Beto, a hora que ele aparecer ai, eu voto a favor, porque agente tem que ter o direito de nós
Vereadores entrarmos no hospital para averiguarmos denuncias, de médicos dormindo e de
maus tratos a pacientes, na semana passada, eu não votaria no projeto do Vereador Beto
Timóteo, mas pesquisando e recebendo cada vez mais denuncia, eu mudei meu voto, quero
elogiar á postura do Secretário de Saúde, Doutor Pimentel, um homem humano, e carinhoso com
seus pacientes, um verdadeiro paizão, elogio a postura do Doutor Pimentel, porque ele poderia
estar atendendo em um seu consultório médico, e estar recebendo o salário de Vice-Prefeito,
como aconteceu por exemplo na antiga Administração, mas não foi isso que ocorreu com Titinho
e Pimentel, o Doutor Pimentel, gosta de tratar com gente, e é isso que ele está fazendo, alguém
dirá, ha mais ele ganha o salário de Secretário e de Vice Prefeito, não ele não ganha apenas um,
isso é muito nobre, isso é muito bonito nos dias de hoje. Fiz uma indicação hoje, porque eu fui
chamado pelos moradores próximos do Arroio Sonda ali próximo do pontilhão da Rua Chile, no
Bairro Empresa, solicitando limpeza, então se houver viabilidade financeira, que ele pudesse ser
limpo, dia 21 de agosto, o DAER nos prometeu que virá à Taquara, e nos dirá quando serão
realizadas as obras nas ERS 115, 239 e 020, e se serão ou não colocadas lombadas eletrônicas ou
pardais, então dia 21 de agosto as 14 horas, estão todos convidados, desejo mais uma vez ao
Vereador Balbino de aniversário no dia de hoje fazendo 48 anos, Parabéns então ao companheiro
do PTB, encerro o meu pronunciamento, agradecendo ao Senhor Deus, por estar aqui
representando a minha comunidade aqui na casa, mais uma vez e que fiquem todos na paz de
Jesus, obrigado a todos. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO. Saúda a todas as pessoas
presentes. Semana passada encaminhei uma indicação para a comunidade de Pega Fogo, é
utilização do antigo prédio da Escola Zeferino Neves, que esta desativado, que lá possa ter uma
creche Municipal, também possa colocar o posto medico, a Sub Prefeitura, e a central telefônica,
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pois o espaço é grande e da para acolher esses atendimentos, e ai sobrando o prédio que hoje
esta a Sub Prefeitura, e a central telefônica, e o posto de saúde, pode ser usado, fazendo uma
reforma, como micróptero, ou seja, uma capela mortuária, e ai em contato com o Prefeito, ficou
pré agendado para o dia 23 de agosto, as 19 horas, provavelmente será na escola nova Zeferino
Neves, o Prefeito irá ate lá, para tratar com a comunidade, o que a Administração quer ouvir da
comunidade, que a Administração pode fazer em prol a comunidade de Pega Fogo, da mesma
forma quero reforçar o pedido de melhoria, das estradas de Morro da Pedra, Pega Fogo, Morro
Pelado, estão terríveis as estradas de lá, agente pede ao Secretario de Obras, que de uma
atenção, faça um mutirão e que possa atender essa comunidade que estão sofrendo hoje, com o
problema das estradas, também da mesma forma, temos que pedir aos Secretários Distritais, que
quando comecem os serviços de uma estrada, tente termina la, porque no Entrepelado tem um
situação de uma estrada, que começou a ser arrumada, a maquina da Prefeitura acabou
quebrando o cano lá, e piorou a situação, para o morador, para alguns moradores que utilizam
aquelas casas, tenham cuidado, moradores me ligaram varias vezes, com esses chuvas, irritado,
que tenha cuidado, que quando se comece um serviço que se programe, para poder determina
ló, que não poder começar, e depois de 30 dias voltem lá para terminar o serviço, causa um
transtorno muito grande para nossa comunidade, e também queria convidar os colegas
Vereadores, que agora dia 14, nessa quarta feira, que agente possa fazer um grande debate, que
possa ouvir as pessoas, Comitê Sinos, Projetos, CORSAN, que da pra vim o Diretor, que existe um
compromisso com a CORSAN, com o tratamento de esgoto de nossa cidade, acho que chega de
colocar detrito humano, dentro das águas de nossos rios, tanto aqui no Rio Paranhana, que é o
Arroio Taquara, quando lá que é o Arrio Sonda, que acaba encaminhando todo esse dejeto
humano dentro de nossos rios, poluindo a água, que é tão essencial ao ser humano, então que
todos venham, então de imediato, quero agradecer as escolas que se comprometeram, vamos
ter a Casa cheia, convite aos Vereadores, aos Secretários Municipais, aos Prefeitos da região,
porque o Paranhana quase todo é atendido pela CORSAN, que agente venha aqui para
reivindicar, que o Vale do Paranhana possa ser atendido com o tratamento de esgoto, também
encaminhar votos de pesar aos familiares da Senhora Marli Schuler Castro, trabalhava na
FACCAT, esposa do falecido já Inspetor Nei, e que fique o sentimentos a toda a família, uma
pessoa tão valorosa e tão prestativa a nossa comunidade, também quero dizer que não estarei na
reunião da Comissão de Transito, pois estarei indo a Porto Alegre, inclusive o Presidente Nelson,
inclusive fez um contato com a Prefeitura, teve um erro na formulação do projeto, botaram um
sanitário, técnicos, e na verdade tem que ser um medico veterinário, ta vindo a correção e
amanhã esta indo a Porto Alegre, por isso não estarei a reunião, já peço desculpa aos colegas da
Comissão de Transito, também estará sendo concertado e eu já pedi aqui, vários buracos na
nossa ciclovia, e amanhã estarão tampando esse buracos com massa alfas tica, porque muita
gente utiliza a nossa ciclovia, também a consulta popular, o grande trabalho feito pelo COMUDE,
a nossa Presidente a marilene, e nos queremos agradecer a maior votação, a maior tinha sido 11
mil e 600 votos, em 2001, quando nosso colega Vereador Beto Timóteo era Presidente, e agora
com a nossa Presidente a Marilene, maior votação, mas de 12 mil votos, agente que agradecer ao
Nelson, proprietário a lanche ria Esquinão, que nos procedeu cadeiras, as meses, e agradecer a
coopreenção de nossa comunidade, que tão carinhosamente foram lá assinar, mais de 400 votos,
ali naquele local, na importância, e nessa forma que agente pode trazer os recursos do Governo
do Estado, para nossa região, e também dar os parabéns ao nosso colega Vereador Balbino e
solicito e peço a Deus que lhe o dobro de vida que o senhor já tem hoje, vai passar de 120 anos, e
vai estar ai contribuindo a nossa comunidade, um grande abraço a todos, fiquem dom Deus, e até
semana que vem. VEREADOR LAURI FILLMANN. Saúda a todas as pessoas presentes. Neste
momento o Vereador Valdecir Vargas de Almeida, pediu um aparte, e pronunciou o seguinte: Eu
não poderia deixar aqui de agradecer a fiscalização do Município, ação que fez no centro da
cidade, nos já pedimos, logistas estavam pedindo, não aguentam pagar impostos, e onde vem
Página 10 de 19
ATA Nº 3.923

pessoas que não pagam impostos em frente as lojas vender suas coisas, e peço que isso se
estenda para os bairros rambém, obrigado pelo trabalho que fizeram ai. Neste momento o
Vereador Lauri Fillmann, voltou com a sua pronuncia: Também Balbino, parabéns para você,
continue sendo esse lutador, guerreiro e parabéns pelo seu aniversário, ainda na fase dos
parabéns, nossa Presidente do COMUDE, Marilene, equipe, comunidade, Administração deu um
apoio importante, o Vereador Telmo que eu sei que coordeno as Distritais, fabricas, a Escola
Ermínia Marques, que disponibilizou alunos, fazendo com que essa forma a consulta popular no
seu ultimo momento que é o voto, que fosse tão importante batendo recorde aqui em Taquara,
então parabéns a todos, importante, pois nos tínhamos ali como falávamos naqueles dias,
importantes recursos possíveis serem conquistados, oriundos do Estado, então a comunidade
atendeu, a imprensa que atendeu bem a ideia, agradecemos ai a toda imprensa, local e regional,
parabéns a todos, também já foi comentado aqui, mas nunca é demais, sobre trabalhos tão
importantes como a UNIPACS, envolve junto ao nosso Município nossa região, por mais um
grupo, varias turmas ai se formando, fazendo com que novos profissionais cheguem ao mercado
de trabalho, mais pessoas possam ir em busca de um emprego digno para suas famílias, quero
deixar aqui meu convite para todos os Taquarenses, e para toda a região, para o próximo
domingo, o almoço, festa da carpa, que já é um evento que se renova e se repete a muito anos, e
aqueles que podem visitar Olhos D’água, almoçar lá, vale a pena, por duas razões, uma porque o
almoço é muito bom, o peixe lá é muito bom, para prestigiar esses agricultores, nossos pequenos
agricultores locais, que com muito carinho, muito esforço, que fazem todo ano esse momento
tão especial, temos lá visitante de vários Municípios que sempre se façam presentes, é um
sucesso o evento, para finalizar, eu quero encaminhar um encaminhamento verbal, pedindo que
a Administração Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal da Saúde, estude a
viabilidade de colocar mais um profissional na área medica, mais um medico no posto 24horas,
pois como foi noticiado ai, estive lá semana passada com familiares, no mês de julho, passamos
de 10 mil e 500 atendimentos, ta uma loucura, isso da uma media de 400 e poucos atendimentos
por dia, fora do comum, sabemos que o Município investe bastante na saúde, mas naquele posto
mais um profissional nessa área, com certeza ajudaria, ajudará a desafogar, a momentos ali, que
a mais de 150 pessoas na fila, isso é uma loucura, então dessa forma eu faço esse
encaminhamento verbal, e transformando num requerimento verbal, para que se estude essa
viabilidade, eu desejo a todos uma semana especial, uma semana boa, onde possamos esta
caminhando para uma cidade melhor, obrigado a todos. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE
OLIVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Eu agradeço a minha manifestação, como eu já
disse aqui, quando eu assumi essa Casa, e pedi que mantivéssemos sempre, por algumas vezes
um respeito mutuo, é com muito prazer que eu vejo isso, não só pelo meu pedido, mas pelos
Vereadores, tem se mantido isso aqui nessa Casa, cada dia que passa é um prazer discutir ideias
com os meus colegas, divergindo de algumas, dos próprios partidos às vezes, mas com convicção
de que estou fazendo a coisa certa, muito obrigado pelo apoio, isso sensibiliza, e deixa agente de
uma certa maneira mais confortável. Senhor Presidente, eu gostaria de fazer uma indicação, um
requerimento verbal, para que se fosse colocada lâmpadas, na localidade da Picada Francesa,
uma vez que foi feito uma troca de postes, e as pessoas me procuraram para que fosse
realmente feito esse trabalho, eu passei o requerimento verbal, quero fazer um comunicado, o
Vereador Telmo fez essa colocação, na sexta feira passada, estivemos em Porto Alegre, o Prefeito
Tito, o Secretario de Obras Ferreira, o Secretario da Fazenda, Seu João Moura, eu Vereador
Telmo, no encontro com o Secretario de Obras do Estado, Senhor Luiz Carlos Busato, a nossa ida
até a capital foi para assinar um convenio, junto a METROPLAN, para que venha recursos, para se
iniciar os asfaltos de verbas já liberadas para o Município de Taquara, será um inicio de panas
algumas ruas, mas espero e acredito que o trabalho vai crescer ao longo dos meses que iram se
passar, segunda feira o Secretario de Obras Ferreira, o Vereador Telmo, a Diretora de Obras
Sheila, e eu, estivemos em um encontro também em Porto Alegre, com o Senhor Guido, Chefe da
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Divisão de Apoio Operacional aos Municípios, essa ida a Porto Alegre, foi buscar, lutar por
algumas horas maquinas Senhor Presidente, e o senhor entende tão bem, e que estamos com a
carência muito grande, a estradas no inverno tem causado um dano bastante serio, essas 400
horas maquinas virão em três caminhões e duas retro escavadeiras, isso vem agiliza essas 400
horas, que também não é em um mês, um mês e meio, ela com certeza se extinguiram, mas a
possibilidade de renovar essa oferta, Senhor Presidente, hoje eu na Comissão de Saúde, eu e os
membros aqui presentes, recebemos três funcionários, que vieram depor a respeito de
denúncias feitas pela Senhora Liege, num determinado tempo passado, e hoje foram ouvidas
testemunhas, e hoje vira ao senhor, para que a conclusão desse processo, vira ao senhor, para
ser encaminhada ao Senhor Prefeito, para que seja tomada as devidas providencias, logo após
ouvimos o Seu Vilson Lanz, que se fez presente nessa Casa, um Pai que perdeu um rapaz de 32
anos, e ele não venho atirar pedra, nem cobrar do hospital, ele venho dizer que foi muito bem
atendido no hospital, na UTI inclusive, e ele perdeu um filho de 32 anos, havia uma suspeita
inicial da gripe H1N1, que não se confirmo pelo atestado de óbito que ele venho trazer de casa
aqui, para que eu pudesse apresentar, e isso não consta nada disso, insuficiência cardíaca,
respiratória, e algumas outras situações, mas nada de H1N1, não consta no atestado de óbito,
esse é o documento oficial, o Senhor Vilson Lanz, chego aqui a nos, os 15 Vereadores, que
intercedamos, e para que nos passamos agilizar o atendimento no hospital, na porta de entrada,
ele disse que em momento algum, depois que ele conseguiu entrar com o seu filho, houve algum
tipo, qualquer tipo de descaso,desrespeito, pelo contrario, foi muito bem atendido pelos médicos
e pela equipe toda lá, apenas ele viu que demoro muito o primeiro atendimento, o atendimento
inicial, e ele pede, se possível para nos lutar, para que se coloque dois médicos no atendimento lá
Senhor Presidente, porque um medico só, não da conta da demanda com certeza, e todos nos
presenciamos isso, e eu mais ainda com a ambulância que me faço presente com bastante
frequência lá, de que quando chega uma emergência e urgência, a Policia ou mesmo a SAMU, o
único medico é obrigado a deixar os pacientes ali, e muitas vezes alguém ali, esta numa maios
dificuldade, e alguma doença até seria, e tem que realmente aguardar, Senhor Presidente, no dia
14 desse mês, as 10horas e 30min, chegou um convite do Senhor Secretario Carlo Alberto
Pimentel, para que a Comissão de Saúde se faça presente no Gabinete do Vice, onde se faz
presente o Senhor Prefeito,a Direção do Hospital Bom Jesus, aonde serão, segundo o que dizem,
discutidos assuntos de interesses relevantes a comunidade, eu acredito que devemos participar,
e ali fazer nossas colocações de nossos momentos, estaremos lá reunidos, e representando essa
Casa, porque a ideia e única de todos os Vereadores, é as melhorias, com certeza do melhor
atendimento para nossa comunidade que tem tanto sofrido no atendimento do hospital,
principalmente na porta de entrada, obrigado Senhor Presidente. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO
RANGEL. Saúda a todas as pessoas presentes. Quero iniciar meu pronunciamento de hoje,
reforçando a indicação feita por mim na semana passada, quando pedi o concerto de três trechos
das Estrada de Açoita Cavalo, onde o arrio esta invadindo a estrada em três pontos, e com a
chuva do final de semana, a situação se agravo, e a comunidade sofre o risco de ficar isolada,
então eu peço que em caráter de urgência, a Secretaria Distrital do Rio da Ilha, providencie o
concerto desse três trechos, para que eu não tenha que vir daqui alguns dias nessa Tribuna, dizer
eu avisei, eu falei, então importante que a Secretaria Distrital, em caráter de urgência, corra lá e
concerte, porque a chuva agora pioro o problema, e o arroio esta invadindo a estrada, também
recebi com muita tristeza, a informação que o Doutor Daniel Kollet, deixou a Direção Técnica do
Hospital Bom Jesus, agente sabe que falta muita coisa para que o hospital esteja 100%, mas
confesso que tenho recebido muitos elogios, não só do trabalho do hospital, mas da saúde do
Município como um todo, e que a saída do Doutor Daniel não cause uma perca de qualidade em
nosso hospital, como disse o Vereador Valdecir, com uma pressão muitas vezes injustas, feitas
por essa Casa, então antes de atacarmos, vamos tentar um dialogo, afinal, Política significa a arte
de conciliar, também em nome de meu pai, Seu J.U Cândido Rangel, quero desejar um feliz dias
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dos pais a todos, data que comemoramos no ultimo domingo, e eu como Vereador do Partido
Social Cristão, Partido que tem principal bandeira a defesa da família, não poderia deixar passar
essa data tão importante, que pretende honrar essa figura, figura tão importante que é a figura
de um pai, entendo que a figura pai e mãe, são os alicerces de uma família, se a família for mal, o
Brasil vai mal, se a família vai bem, o Brasil vai bem, por isso penso que o Poder Publico deveria
investir pesado na família Brasileira, para iniciarmos uma mudança real em nosso País, também
quero reforçar convite já feito pelo Vereador Lauri Fillmann, no domingo, temos ai a festa da
carpa, na localidade de Olhos D’água, fique toda a comunidade convidada a participar desse
excelente evento lá, e quero Senhor Presidente, passar o restante de meu tempo, ao Vereador
Guido Mario, que tem mais um recado a dar, desejo a todos, uma excelente semana, muito
obrigado, neste momento o Vereador Guido Mario Prass Filho, tomou posse da palavra: Agente
sabe da grande festa da carpa, mas também quero aproveitar a oportunidade e convidar a
comunidade, para grande festa na localidade do Passo do Mundo Novo, neste dia 18, com Missa
as 10horas, aquele belo churrasco ao meio dia, e reunião dançante a tarde com um belo
conjunto, então ta toda a nossa comunidade convidada de estarmos ali no Passo do Mundo
Novo, bem próximo aqui, passando a ponte do Rio dos Sinos, na ERS020, muito obrigado pelo
tempo Vereador, seria isso Presidente. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS
SANTOS. Saúda a todas as pessoas presentes. Eu quero iniciar parabenizando a Presidente do
Conselho e Desenvolvimento COMUDE, do Município de Taquara, pela bela campanha que foi
feita da consulta popular, e com certeza através desses votos, vão vir para Taquara, frutos que
vão ajudar muita gente, quero também aproveitar a oportunidade, e cobrar novamente do
Executivo Municipal, uma ação que traga um resultado da questão das enchentes, entra ano e sai
ano, entra Governo e sai Governo, e agente não vê uma ação, uma dedicação do Governo, com
relação a isso, agente sabe que é uma questão bastante difícil de se tratar, mas é como eu disse,
tem algumas feridas que agente tem que começar a mexer, em nosso Município, para trazer
resultados, quero também agradecer ao trabalho que vem desenvolvendo o Secretario Ferreira
na Secretaria de Obras, ta fazendo um bom trabalho, agente pode ai perceber um bom resultado,
e dizer também que tem outras ruas cobrando, eles vem que umas ruas esta acontecendo, e a
outra ta lá esburacada, e daí eles enxergam agente, e eles querem que aconteça, mas que o
Bairro Olaria, Ideal e Empresa, que nos próximos dias, já tive informação do Secretario, que já vai
começar o patrolamento e ensaibramento lá, isso se faz necessário. Senhor Presidente, eu
gostaria de primeiro deixar bem claro uma questão com relação ao projeto que encaminhei a
essa Casa, para que de autonomia para o Vereador, para que ele possa entrar no hospital, para
fiscalizar, porque é o papel do Vereador, questionado por alguns Vereadores, inclusive colocado
que essa já é uma atribuição prevista na constituição federal, e eu até sei dela, até sei que ela
existe, e eu sei que essa atribuição, ela é do Vereador, então daí eu não entendo porque se criou
tanta polemica em cima disso, se realmente já é uma prerrogativa do Vereador a fiscalização,
mas eu quero dizer que isso teve um papel fundamental, primeiro, para que nos possamos
esclarecer algumas coisas, qual é o papel legitimo do Vereador, e gostaria de dizer aqui, que eu
sou um Vereador que protejo as pessoas, eu não protejo instituição, e outra questão, essa
historia de fechar o hospital, isso tem que acabar essa novela, eu não quero ouvir essa balela de
fechar hospital, fechar hospital, só fecha o hospital por incompetência, e eu tenho certeza que
esse Governo não deixa fecha o hospital, e digo mais, eu não to nem ai se vai ser o Mãe de Deus
que vai administrar, ou vai ser o Executivo, ou outra instituição, agora seja quem for, respeite as
pessoas quando forem para lá, e digo isso Senhor Presidente, digo isso avalizado com todas as
situações que vem acontecendo em nosso Município, porque ta o costume de falar em relação ao
hospital, falar em relação a médico que está deixando o hospital, e olhar como se fosse culpado,
não sabia que tinha tanto poder, e se tiver vou usar esse poder para fazer um bom atendimento
para nossa comunidade lá dentro, se realmente eu tenho esse poder, eu vou fazer o uso dele, e
vou fazer que se tenha respeito com as pessoas que são atendidas no hospital, sábado a noite
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acompanhei uma mãe com o filho morrendo vomitando sangue, cheguei no hospital com a
família lá, e o pai queria fazer a ficha, e a mãe queria entrar angustiada para dentro do hospital,
não deixaram entrar enquanto não fizesse a ficha, simplesmente não tem cabimento uma coisa
dessa, e isso não é caso corriqueiro, é todos os dias que acontece dentro do hospital, e eu como
Vereador, e eu como fiscal do povo, enquanto eu tive nessa Casa, pode ter certeza que eu vou
estar lá, e vou usar essa Tribuna sim, toda vez que for em beneficio da comunidade, não em
beneficio de instituição, instituição que o Prefeito tenha capacidade, ponha outro, e já vai
pensando nisso se esta sendo ameaçado, se o Prefeito esta sendo ameaçado, se o Mãe de Deus
Vai embora, ele que pense em uma outro possibilidade, coloque uma outra instituição lá para
administrar o hospital, mas com respeito e carinho para nossa pessoas que vão lá, principalmente
essas pessoas que não tem condições de se defender, e não tem condições, eles baixam a cabeça
e ficam com o filho nos braços, nanando, morrendo na mão, sem poder entrar para dentro do
hospital, é isso que nos temos que ver, eu me elegi baseado em proteção ao povo, é isso que eu
vou faze enquanto eu for Vereador nessa Casa, obrigado a todos. VEREADORA SANDRA BEATRIZ
SCHAEFFER. Saúda a todas as pessoas presentes. Inicio parabenizando nosso colega Vereador
Balbino, pelo seu aniversário, desejando paz, saúde e alegria, parabenizando a servidora da Casa
Marilene, que tão bem leva o seu trabalho em frente ao COMUDE, na organização da consulta
popular, e vou tratar de um assunto, da violência juvenil, e na adolescência, dois adolescentes, 14
e 16 anos, assaltem loja de conveniências de um posto de gasolina de Taquara, a caixa do
estabelecimento foi baleada e um cliente foi morto, ontem um adolescente de 16 anos, suspeito
de balear um homem no Loteamento Olaria, no Bairro Empresa, discutição relacionadas pelo
trafico de drogas, seria o motivo da agressão, parece cena de filme, novela, mas não, é a
realidade que estamos vivendo na cidade de Taquara, aquilo que antes estava longe de nos, hoje
esta presente em nosso dia a dia, infelizmente penso que só estamos começando a conviver com
essa realidade, o envolvimento cada vez maior de crianças e adolescentes em crimes violentos, e
o que mais me espanta é a banalização do uso de armas, ou seja, eu fico contrariado, eu vou
pego a arma e atiro, o que estamos fazendo com nossa crianças e adolescentes, o que estamos
fazendo por nossas crianças e adolescentes, cuida lós é o caminho da prevenção da
criminalidade, a família tem a base que toda criança precisa, para crescer e se tornar um ser
melhor, portanto, é na família que encontramos o amor, compreensão, educação social para
vivermos melhor, o que podemos esperar de uma planta que ninguém joga água, de uma plante
que ninguém colhe as ervas daninhas, a criança precisa ser respeitada em suas necessidades
básicas, alimentação, higiene e descanso, mas também precisa ser respeitada em sua
necessidades psicológicas e emocionais, quem planta cactos, colhe espinhos, mas quem colhe
macieira, colhe maçã, é lei natural, não vai acontecer nada diferente a não ser isso, o acesso livra
a armas de fogo em casa, é citado por especialistas, como um dos principais fatores, facilitadores
de tragédias, com ou sem intenção de matar, por parte do atirador, vídeo games, filmes,
brinquedos, armas violentas, internet, contam sim na formação da personalidade de um ser, mas
não é só isso, toda sociedade, é corresponsável, criança, adolescente, precisa de atenção, carinho
e cuidados, precisam saber que são importantes, para se tornarem confiantes, com menos danos
celebrais, abandono, abusos, violência ao longo da infância, favorecem a depressão, ansiedade,
pensamentos suicidas, e extress e agressão, a cada crime brutal cometido por adolescentes,
discutimos o efeito da violência, mas não as suas causas, discutimos como reprimir, mas não
como prevenir, mas como foco das reais causas do problema, das reais origens do problema, se
continuarmos agirmos assim, não existira cadeias para tantos infratores, o Estado tem o dever de
trabalhar estas questões, investir pesado em educação, trabalhar na questão da paternidade,
maternidade responsáveis, através de campanhas, investir em esporte, lazer, cultura, para tirar
as crianças das ruas, o Deputado Federal Nelson Marquesa Junior, do PSDB, indicou o Município
de Taquara, para ser contemplado com 250 mil reais, o recurso é oriundo do orçamento da
união, junto ao Ministério das Cidades, e será destinado para construção de uma pista de skate e
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bicicross no parque do trabalhador, e eu fico bastante feliz com essa indicação, que quanto mais
esportes, mas lazer, mais cultura, quanto mais ocupação para as crianças e adolescentes, menos
índice de criminalidade teremos no futuro, queria completar que hoje participei do primeiro
Seminário de Consórcios Intermunicipais, uma alternativa de desenvolvimento regional, que
aconteceu na FACCAT, e ontem eu recebi juntamente com meu colega Adalberto Soares, o
certificado do curso de gerentes de cidades, e fico bastante feliz por ter concluído esse curso,
agradeço a atenção de todos vocês, e desejo que tenham uma excelente semana, obrigada.
VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes.
Eu quero pegar uma carona na conversa da Vereadora Sandra, para dizer que as vezes, como ela
colocou bem colocado, que a família as vezes não consegue dar aquilo que ela não recebeu, a pai
não consegue dar carinho, porque ele já vem numa situação que ele também não recebeu, por
isso senhores, a importância dos projetos sociais, as vezes uma criança escutada e calientada
num colo, por uns minutos, tem a sua vida deslumbrada por uma forma diferente, por isso
senhores eu bato na questão de projetos sociais, precisamos destinar um tempo de nossas vidas,
e atender as nossas crianças, é o segredo, o que a Vereadora Sandra falou, é o que tem que ser
feito, investimento muito serio na questão social, eu quero dizer também, que hoje a tarde
convidado pelo nosso amigos, hoje não muito alegre, eu fui até o Loteamento Olaria, chegando lá
hoje, eu percebi que a água, na semana passada, tivemos lá, eu e meu amigo Ferreira, como
representando da Secretaria de Obras, caminhamos por lá, e no campo que nos caminhamos, e
na casa que nos chegamos, hoje eu enxerguei o telhado dela, então a água esta beirando as casa
do Loteamento Olaria, fui até lá vi, e vou dizer para vocês, os moradores daquele Loteamento
esta noite não dormiram, eles ficaram espreitando para ver o momento para ver quando a água
vai subir, e vai adentrar suas residências, fui até a Prefeitura conversar com o Prefeito, e ele não
estava, conversei com o Jurídico, tem lá um termo com a Empresa TABAI, me parece que é essa a
empreiteira que fez aquelas residências naquele local, e tem um TAC, que é um termo de
ajustamento de conduta, onde essa empreiteira é responsável pelo construção de um DIC
naquela localidade, não existe um projeto ainda, mas senhores Vereadores, penso que agora é
um momento da agente ficar, e cobrar de quem tem que fazer o projeto, o Vereador, não existe
o projeto, inclusive eu soube hoje na Promotoria, que tem também uma nova situação, em que o
Prefeito anterior acenou, com a busca de um recurso muito maior, o recurso e nem o projeto
foram apresentados, e nos não temos nada concreto, amanhã eu vou voltar a Prefeitura, vou
conversar com o Senhor Prefeito, para vê o que nos podemos encaminhar, e encaminhar logo,
não existe nada de concreto, não existem projetos, tem um aguardo e tem uma empresa que
precisa apresentar um projeto, e ainda não apresentou, precisa ser cobrada, neste momento o
Vereador Guido Mario, pediu um aparte, e pronunciou o seguinte: Nos temos que ver, quem foi
a Administração que liberou esse loteamento dentro da água, isso é muito importante, que a
senhora verifique quem liberou este loteamento, neste momento a Vereadora Sirlei Teresinha
Bernardes da Silveira, voltou com a sua pronuncia: Vereador, eu acredito que agora, nos temos
juntos com a Administração, que eu acho que tem muita boa vontade em resolver, nos
buscarmos soluções, o loteamento esta colocado, e o problema se apresenta, nos precisamos
alcançar soluções que esteja ao alcance, sem tentar buscar culpados, porque não vai resolver a
solução, sabemos que essa Administração não tem a responsabilidade do que ta acontecendo, e
muitas Administrações passaram e não resolveram, eu não acredito que o nosso Prefeito faça o
mesmo, vamos conversar com ele, e esperar uma situação, quero também aproveitar aqui para
dizer, que o movimento da consulta popular, foi um movimento que teve uma adesão muito
grande, parabenizar a nossa diretora da casa, Presidente do COMUDE, que fez um trabalho
brilhante, e a toda a comunidade que se engajou, mas gostaria de fazer um registro que já fiz em
noutra ocasião, muitas pessoas, talvez ficaram reticentes em dar o seu voto na consulta popular,
dizendo o seguinte, Vereadora, agente nunca enxerga o resultado, então eu peço as pessoas, as
instituições, como o hospital que recebe verbas, ao nosso Prefeito também, que demonstre, e
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represente os resultados da consulta popular, a obra que será feita em nosso Município, para que
agente tenha motivação, e nossa comunidade vote sabendo no que ela esta votando, vendo
resultados colhidos, como todos começaram dando parabéns ao Vereador Balbino, eu desejo um
caminho iluminado cheio de bênção, que Deus o abençoes, um feliz aniversário e uma boa
semana a todos, obrigada. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS. Saúda a todas as pessoas
presentes. Eu queria fazer um requerimento ao chefe do Executivo, que ele mande a essa Casa,
um contrato que tenha assinado com o Hospital Bom Jesus, outra coisa, se o Doutor Daniel, se
ele realmente largou, ele era Diretor Clinico, fica um pouco complicado, que por intermédio dele,
algumas vezes nos conseguíamos resolver, por intermédio dele, alguns problemas do hospital,
pessoal, quem conhece o Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre, Centro Clinico do Mãe de Deus
em Porto Alegre, aquilo lá é coisa de primeiro mundo, mas eles mantém o primeiro mundo, com
o hospitais que eles mantém fora, essa é a realidade, eles tem que gastar dinheiro aqui, eles
querem gastar só o que recebem, e na vão fazer uma boa saúde, não vão contratar mais médicos,
não vão contratar técnicos de enfermagem, porque é difícil, então eu espero que aja alguma
mudança em relação a isso, e quem tem que fiscalizar realmente o hospital, é a Secretaria da
Saúde, por isso que existe a Secretaria de Saúde no Município, então para evitar alguns
confrontos que estão acontecendo, eu acho que ta na hora deles começarem a fazer seus
trabalhos, eu também queria deixar aqui, que todos os nossos servidores, que não estiveram na
linha de frente, mas fizeram o trabalho para a Marilene, para outros setores fazerem a linha de
frente, para a consulta popular, os Vereadores que estiveram na rua, os que não tiveram, mas
que procuraram um meio, para fazer com que essa consulta popular desse um bom resultado, e
nos vamos encaminhar através da Câmara, um agradecimento a todas as entidades que
trabalharam nisso, em especial os bombeiros, pelo trabalho que fizeram, os bombeiros fizeram
esse trabalho, esperando uma coisa, que eles tenha um pensamento ai na frente, que não ta na
consulta popular de agora, eu tava num café no Fogão Gaucho, entrou um bombeiro de mesa em
mesa, colhendo votos, ele não me conhecia, era novo na cidade, e nos vamos procurar dar um
retorno para os bombeiros em alguma coisa, com certeza eu vou conversar com vocês, conversei
com o Arleu esses dias, algumas outras pessoas da Câmara, eu acho que os bombeiros estão
realmente eles estão fazendo um trabalho em Taquara, em todos os setores que eles são
chamados, nos acidentes eles são os primeiros a chegar, e por ai a fora, então nos esperamos,
queremos até conversar, que é uma coisa que foi feito no tempo do Ex Prefeito Ebling, nos
tínhamos todos os barcos de pescadores cadastrados, porque houve uma enchente no Bairro
Santa Maria, que a água venho aqui na faixa, e na hora, sorte que conhecíamos os pescadores,
para buscar os barcos, porque se não as pessoas não conseguiriam sair de suas casas, tinha casa
que a água tava a dois metros a altura, então com um cadastro de todos os que tem barcos em
Taquara, como foi feito naquela época, porem hoje, eu liguei para a Secretaria de Obras, que a
chuvarada acabo com as Estradas do Loteamento Eldorado, Tito, e falei até se conseguiria fazer
um patrolamento, para tapar as valetas, que a água abriu, e os buracos, que vá uns dois ou três
caminhões de saibro, já conseguem fazer isso, quero volta um toquinho ao caso do hospital, que
é muito ruim, as pessoas procuram os Vereadores, ligam, eu hoje recebi três ligações, de três
problemas acontecido no hospital, a senhora que tava acompanhando, tava dez de ontem, foi
comprar um lanche lá fora, e quase que a enfermeira não queria deixar que ela entrasse, isso é o
fim da picada, isso não tem explicação, ele querem fazer as coisas que não tem obrigação de
fazer, e as que tem obrigação de fazer, eles não fazem, então eu acho que ta na hora que se toma
uma providencia, porque é o seguinte, em Porto Alegre, eles não atendem mais, porque não
pode, mas eles dão um jeitinho de encaixar, de fazer alguma coisa, aqui nos temos o hospital,
que é um hospital regional, não tinha leito para baixar pessoas de Taquara, então que o Mãe de
Deus bote um dinheirinho bom ai, e algmente os leitos, eu gostaria que vocês, quem não
conhece, entrasse um dia no hospital, e olhasse no Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre, e
depois saísse de lá e viesse no Centro Clinico, para vocês verem o atendimento, as quimioterapias
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são feitas em um apartamento, para cada pessoa que faz, claro que ninguém entra pelo SUS lá,
mas vocês tem que ver, cama, cadeira para acompanhantes, tem que ver o que é aquilo, claro
eles pegam a filantropia que não pagam nada lá, Taquara deve dar para eles uns 2 milhões de
reais de filantropia, é fácil, tu não atende aqui, e aplica lá, primeiro, lá só entra quem tem um
bom plano ou paga, neste momento o Vereador Guido Mario, pediu um aparte e pronunciou o
seguinte: Tão importante a parte da saúde, que nos temos que conversar, o hospital tem que
decidir, que fazer saúde em Taquara, ou fazer filantropia, nos queremos saúde, e não filantropia,
neste momento o Vereador Nelson José Martins, voltou com a sua palavra, era isso o que eu
tinha para hoje, obrigado. Após a Palavra em Expediente o Presidente deu início a Ordem do Dia,
solicitando que a Diretora Legislativa procedesse na leitura dos Projetos em pauta,
acompanhados dos Pareceres das Comissões desta Casa, para posterior discussão e votação em
Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA nº 001/2013, de autoria do
VEREADOR ROBERTO TIMOTEO RODRIGUES DOS SANTOS, com apoio dos demais Vereadores
da Casa – Disciplina prerrogativas do vereador no exercício do mandato. O Vereador Roberto
Timóteo, autor do presente Projeto solicitou a retirada de pauta do mesmo para aguardar a
manifestação do Executivo Municipal quanto à colocação de um Agente da Secretaria de Saúde
dentro do Hospital Bom Jesus visando auxiliar na organização e funcionamento daquele local.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 008, de 05 de agosto de 2013, de autoria da MESA DIRETORA Autoriza a abertura de rubrica nas dotações orçamentárias da Câmara de vereadores, e dá outras
providências. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização
apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO
por unanimidade dos Vereadores. PROJETO DE LEI Nº 125/2013 de autoria do VEREADOR LUIZ
CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA - Institui o ENCONTRO DE VIOLEIROS, e inclui este no calendário
de eventos do Município de Taquara/RS, 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: Luiz Carlos Balbino, Guido Mario, Arleu Machado,
Roberto Timóteo, Adalberto Lemos, Telmo Vieira, Lauri Fillmann e Nelson Martins. PROJETO DE
LEI Nº 153/2013 de autoria do VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES – Denomina de ANÁLIO
FEIJÓ BORGES uma repartição pública municipal, do município de Taquara/RS. Na Comissão Geral
de Pareceres o Relator Vereador Arleu Machado apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua
forma original acompanhado de voto favorável ao Parecer da Vereadora Sirlei Silveira e voto
contrário ao Parecer do Vereador Régis de Souza. Posto em discussão, seguido de votação o
Projeto foi APROVADO com 13 (treze) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do Vereador
Régis de Souza. Manifestaram-se os Vereadores: Adalberto Soares, Nelson Martins, Guido Mario,
Roberto Timóteo, Sandra Schaeffer, Adalberto Lemos, Arleu Machado, Telmo Vieira e Eduardo
Kohlrausch. PROJETO DE LEI Nº 154/2013 (Executivo Nº 129) Autoriza o Poder Executivo a Criar
Rubrica Orçamentária e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de
Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua forma
original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. PROJETO DE LEI Nº
155/2013 (Executivo Nº 130) Autoriza o Poder Executivo a destinar recursos financeiros para o
CONSEPRO – CONSELHO PRÓ-SEGURANÇA PÚBLICA DE TAQUARA, e dá outras providências. A
Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram
Pareceres favoráveis ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por
unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores: Nelson Martins, Guido Mario Eduardo Kohlrausch,
Telmo Vieira, Sandra Schaeffer, Moisés Rangel, Lauri Fillmann, Sirlei Silveira, Luiz Carlos Balbino,
Valdecir de Almeida, Roberto Timóteo e Arleu Machado. PROJETO DE LEI Nº 156/2013
(Executivo Nº 131) Autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio para Uso de Bem Imóvel com a
empresa Infosuporte Tecnologia de Informática 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 e Guido Mario.
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PROJETO DE LEI Nº 158/2013 (Executivo Nº 133) Altera o Artigo 3º da Lei Municipal nº 5.282, de
30 de julho de 2013, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para o
CONSEPRO – Conselho Comunitário Pró Segurança Pública de Taquara/RS. A Comissão Geral de
Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres
favoráveis ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos
Vereadores. PROJETO DE LEI Nº 159/2013 (Executivo Nº 135) Autoriza o Poder executivo a
repassar recursos financeiros no valor de até R$ 2.000,00, para a Associação Taquarense de
Piscicultores, CNPJ 07.135.192/0001-92. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de
Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua forma
original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. Dando segmento aos
trabalhos 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: Requerimentos: Nº 173 a 176/2013. Pedidos de
Informações: Nº 101 e 102/2013. Indicações: Nº 626 a 639/2013. Atas: Nº 3.921 e 3.922.
Requerimentos Verbais: VEREADOR TELMO VIEIRA: 1 – Que o Executivo Municipal juntamente
com a Secretaria competente estude a possibilidade de colocar um quebra mola na localidade de
Rio da Ilha, estrada do Moquém, nas proximidades da Empresa Mix Toy. VEREADOR ADALBERTO
DOS SANTOS LEMOS: 2 - Que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente
proceda no conserto de um cano de esgoto localizado na Rua Arlindo Cândido Rangel, atrás do
CIEP, no Bairro Empresa, pois o mesmo estourou causando alagamento nos pátios das
residências próximas. 3 – Que o Executivo Municipal informe a este Vereador sobre o andamento
do projeto do Dique no Bairro Empresa, pois os constantes problemas de enchentes têm deixado
os moradores em pânico. VEREADOR LAURI FILLMANN: 4 - Que o Executivo Municipal
juntamente com a Secretaria de Saúde estude a viabilidade de colocar mais um profissional na
área médica, junto ao Posto 24 Horas, devido ao grande número de atendimentos que ocorrem
diariamente. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: 5 - Que o Executivo Municipal
juntamente com a Secretaria competente proceda na colocação de lâmpadas na localidade de
Picada Francesa, uma vez que foi realizada a troca de vários postes que agora necessitam das
luminárias. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: 6 – Que o Executivo Municipal encaminhe a esta
Casa Legislativa cópia do contrato firmado entre o Município e o Hospital Bom Jesus. A seguir o
Presidente colocou em deliberação do Plenário as seguintes Moções acompanhadas dos
Pareceres da Comissão Geral de Pareceres. MOÇÃO DE APLAUSO Nº 018/2013 VEREADOR
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Viemos por meio desta Moção de Aplauso
parabenizar a Festa dos Motoristas, onde é homenageado São Cristóvão o Protetor dos
Motoristas, reconhecida pela Bancada do PP de Taquara e demais Vereadores desta Casa
Legislativa como a maior “Festa Popular” e a mais antiga de nosso Município. Neste sentido
felicitamos os organizadores e os nossos cumprimentos por mais esta grandiosa Festa ocorrida
no dia 28 julho de 2013, e em reconhecimento do empenho de muitas pessoas que já não estão
mais entre nós, mas deixarão seu legado de luta pela Festa dos Motoristas e que São Cristóvão
continue nos abençoando com sua proteção divina Hoje, Amanhã, Sempre. A Comissão Geral de
Pareceres apresentou parecer favorável a presente Moção e a mesma foi aprovada por todos os
Vereadores. MOÇÃO DE APOIO Nº 019/2013 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 Apoio ao Deputado Federal Alceu
Moreira (PMDB), pela criação do Projeto de Lei nº 3312/12, que desobriga tratores e demais
máquinas agrícolas do registro e do licenciamento anual feito pelos departamentos de trânsito
estaduais (Detrans). O referido Projeto foi aprovado pela Câmara no dia 02 de julho de 2013 e
tramita no Senado. Segundo Moreira, duas resoluções do Contran, do fim do ano passado, e em
vigor desde 1º de junho deste ano, exigem o emplacamento dos veículos rurais. “Apresentei meu
projeto de lei antes mesmo das resoluções, para nos antecipar a medidas que possam onerar os
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produtores rurais. A medida é meramente arrecadatória, completou o Deputado gaúcho”. Cabe
ressaltar que no último dia 26/07, foi publicada no Diário Oficial da União a Resolução nº 447/13
do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), onde suspende até o fim de 2014, o
emplacamento de tratores usados na produção agrícola ou construção e pavimentação.
Parabéns, iniciativas como esta é que representam a política séria no Brasil. A Comissão Geral de
Pareceres apresentou parecer favorável a presente Moção e a mesma foi aprovada por todos os
Vereadores. MOÇÃO DE APELO Nº 020/2013 SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER, Vereadora da
Bancada do PSDB, com apoio dos demais Vereadores da Câmara Municipal de Taquara/RS, que
abaixo subscrevem, vem através da presente, encaminhar Moção de Apelo a ser enviada as
V.Exªs Presidente da República, Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, bem
como aos líderes partidários, a fim de que empreendam os esforços necessários ao aumento das
penas previstas para crimes contra a fauna no Projeto de Lei do Senado n° 236/2012, que trata
da Reforma do Código Penal Brasileiro. Estamos convictos de que a Reforma do Código Penal é
um momento histórico e um desafio para a militância em defesa dos animais! O artigo 32 da Lei
9605, promulgada em 1998 representou um passo importante para a defesa animal, mas se
mostra hoje insuficiente para inibir as barbáries que acontecem diariamente com esses seres
indefesos perante a crueldade humana! Precisamos aumentar as penas para que esse tipo de
crime não seja qualificado como de “baixo potencial ofensivo”, e passe a ser combatido com mais
rigor, seja através de penas restritivas de direito, seja através de multas, ou privação de
liberdade. O Relator da Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer contrário a Moção e os
demais membros da Comissão, Vereadores Régis de Souza e Sirlei Silveira manifestaram voto
contrário ao Parecer. A Moção nº 020 foi colocada em votação sendo aprovada com 10 (dez)
votos favoráveis dos Vereadores: Sirlei Silveira, Telmo Vieira, Adalberto Lemos, Sandra Schaeffer,
Régis de Souza, Moisés Rangel, Luiz Carlos Balbino, Valdecir de Almeida, Adalberto Soares e
Eduardo Kohlrausch. E, 04 (quatro) votos contrários dos Vereadores: Arleu Machado, Lauri
Fillmann, Guido Mario e Roberto Timóteo. Manifestaram-se os seguintes Vereadores: Arleu,
Sandra, Guido, Telmo, Lauri e Nelson. Nada mais havendo a tratar, às 21h10min, o Presidente
encerrou a presente Sessão Ordinária, e diante da urgência da apreciação e votação dos Projetos
nº 161 e 166/2013, dados publicidade anteriormente nesta Sessão, Convocou uma Sessão
Extraordinária Autoconvocada, para logo após. 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, 12 de agosto de 2013..................Silvana Lopes e Diego Miranda.
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