ATA Nº 3.898
Aos 10 dias do mês de junho do ano de 2013, às 18h, no Plenário da Câmara de Vereadores
de Taquara/RS, realizou-se a 25ª 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, desejando
boas vindas a todos os presentes, informando que as Sessões Ordinárias da Câmara de
Vereadores de Taquara ocorrem nas segundas-feiras, às 18h em novo horário. Nesse
momento o Presidente deu início aos trabalhos da noite convidando a todos para realizarem
em conjunto a Oração do Pai Nosso e em seguida solicitou que a 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 455/2013, encaminha
Leis Municipais nºs 5.229 a 5.235, sancionadas em 28 de maio de 2013. OFÍCIO Nº 456/2013,
encaminha Leis Municipais nºs 5.217 a 5.220; 5.223, 5.224, 5.227 e 5.228, sancionadas em 22
de maio de 2013. OFÍCIO Nº 466/2013, encaminha relatório de atendimento a Lei Federal nº
9.452/97, referente ao mês de abril de 2013, para ser afixado no mural desta Casa.
PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº 106/2013, de autoria do Vereador
Telmo Vieira: Autoriza o Poder Executivo a instituir o PROJETO GOL DE COPA, e dá outras
providências. PROJETO DE LEI Nº 107/2013 (Executivo nº 086) - Autoriza o Poder Executivo a
repassar recursos financeiros para a Associação Cultural Educacional de Taquara, CNPJ Nº
10.299.235/0001-80. PROJETO DE LEI Nº 108/2013 (Executivo nº 087) – Autoriza o Poder
Executivo a repassar recursos financeiros para a Associação Recanto Galponeiro. PROJETO DE
LEI Nº 109/2013 (Executivo nº 088) – Altera Disposições da Lei Municipal nº 3.463, de 08 de
julho de 2005, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 110/2013 (Executivo nº 089) –
Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o Badesul Desenvolvimento
S.A – Agência de Fomento/RS, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 111/2013
(Executivo nº 090) – Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro para a empresa
Irma Ortnau – ME, (Calçados Sibele), CNPJ nº 17.515.020/0001-06, e dá outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 112/2013 (Executivo nº 091) - Autoriza o Poder Executivo a conceder
auxílio financeiro para a empresa Amor a Vida Produtos Naturais LTDA, CNPJ nº
72.288.459/0001-43, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 113/2013 (Executivo nº
092) – Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Municipal de Desenvolvimento da
Cadeia Produtiva da Aquicultura e Piscicultura Familiar, bem como utilizar recursos na
promoção de ações de apoio e incentivo à atividade. Leis Municipais encaminhadas,
conforme solicitação feita através do Ofício D.L nº 022, de 15 de janeiro de 2013: Lei nº
4.943, sancionada em 22/12/2011; Lei nº 5.008, sancionada em 29/03/2012; Lei nº 5.053,
sancionada em 05/06/2012; Lei nº 5.091, sancionada em 01/08/2012; Lei nº 5.101,
sancionada em 12/09/2012 e Lei nº 5.143, sancionada em 20/12/2012. Leis promulgadas
pelo Presidente desta Casa, Vereador Nelson Martins: Leis Municipais C.M.V nºs 5.221 e
5.222, de 27 de maio de 2013, contidas no Ofício D.L nº 305/2013. Leis Municipais C.M.V nºs
5.236 e 5.237, de 05 de junho de 2013, contidas no Ofício D.L nº 308/2013.
REQUERIMENTOS: Nº 145 e 146/2013 VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH, com
apoio de todos os Vereadores, respectivos ao: Exmo Coronel Fábio Duarte Fernandes, Mui
Digno Comandante Geral da Brigada Militar e Exmo Secretário de Segurança Pública do
Estado do Rio Grande do Sul, Mui Digno Senhor Airton Michels: Conforme matéria veiculada
na Rádio Gaúcha no Programa do Jornalista Daniel Scola, na tarde da 6ª feira do dia 07 de
junho de 2013, e fotos em anexo, há um depósito na cidade de Cachoeirinha com viaturas

que serão destinadas às cidades do Rio Grande do Sul. A mesma matéria informou que as
referidas viaturas não têm ainda os seus destinos escolhidos, sendo assim gostaríamos de
aqui pleitear (01) uma ou mais viaturas para a cidade de Taquara/RS, pois aqui é visível a
defasagem de viaturas da Brigada Militar, devido ao grande território do Município, e de
contarmos com cerca de 58.000 habitantes. Certo de contarmos com vosso apoio, desde já
agradecemos. Nº 147/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS:
Através deste parabenizo o Comando Municipal da Brigada Militar, pelo belíssimo trabalho
desenvolvido pelo PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas, junto as
Escolas, bem como o Sargento Claudio Coutinho dos Santos, pela letra da “Canção do
PROERD”, (em anexo). Parabéns a todos e que continuem semeando valores que trazem
disciplina, ética, criatividade e responsabilidade social. Nº 148/2013 VEREADOR ROBERTO
TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Parabenizo o Desafio Jovem de Três Coroas, pelo
trabalho que vem desenvolvendo em nossa cidade através do Senhor Sandro Aurélio dos Santos
Wink, junto ao Café Convívio. Atendimento gratuito a Droga, Dependentes e suas Famílias,
auxiliando na compreensão da gravidade e necessidade de tratamento de toda família.
Trabalho realizado em conjunto com o Desafio Jovem de Três Coroas, (Taquara Rua Osvaldo
Aranha, nº 144, Bairro Empresa). Nº 149/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Vem
através do presente, enviar Votos de Pesar aos familiares do senhor Arlindo Nogueira do
Amaral, que veio a falecer no dia de hoje 10/06. 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.” PEDIDOS DE
INFORMAÇÕES: Nº 084/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes envie a
este Vereador uma relação contendo a programação de eventos de 2013 em nossa cidade
informando quais já foram realizados e o que está programado até o final deste ano. Nº
085/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo
Municipal informe a esta Casa Legislativa, quantas são as crianças que fazem parte da lista de
espera para vagas nas Creches do Município, contendo o nome, endereço, telefone e data
de inscrição, bem como informe quais são os critérios utilizados no momento da escolha das
vagas. Nº 086/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o
Executivo Municipal informe esta Casa Legislativa por qual motivo estão ficando sozinhas as
crianças após a largada das 17h30min na Escola Municipal Rosa Elsa Mertins, pois temos
denúncia que na sexta-feira, dia 7 de junho, crianças de 04 anos de idade ficaram
abandonadas entre a largada da Escola e a chegada do transporte, onde algumas foram
embora a pé e se perderam, deixando os familiares desesperados. Segundo informações não
é a primeira vez que ocorre este tipo de fato, nesse sentido solicito providências imediatas.
Também por se tratar de assunto envolvendo criança, solicito que seja dado ciência do fato
ao Conselho Tutelar da cidade. INDICAÇÕES: Nº 510/2013 VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO
RANGEL: Apresentamos a presente indicação como forma de incentivo direto aos pequenos
agricultores do Município, com acréscimo de um produto saudável na merenda dos nossos
estudantes. Trata-se de sugestão para implementação de um programa que visa a utilização
da carne bovina produzida pelos produtores rurais de Taquara. Destacamos que a carne
bovina já está incluída no cardápio anual da merenda escolar, entretanto, atualmente é
adquirida de fornecedores invariavelmente de outras localidades. Também sabemos que os
recursos financeiros repassados pelo FNDE, para aquisição de merenda escolar, no mínimo
30% (trinta por cento) deverá ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente
da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações. Diante
disto, verificamos que o Poder Executivo poderá estabelecer este programa, passando a
utilizar a carne diretamente fornecida pelos produtores de taquara, desde que observados
alguns critérios os quais passamos a indicar: 1 - O produtor rural enquadrado nos requisitos

para fornecimento de produtos para merenda escolar, e interessado em fornecer carne
bovina diretamente para o Município, poderá ser relacionado através de chamada pública a
ser realizada para este fim. Esta relação poderá ser informal, registrando-se o cadastramento
por ordem de classificação ou sorteio. 2 - Para aquisição da carne bovina, o Município poderá
comprar do produtor rural relacionado, ao preço de mercado local, sendo que este fornecerá
o animal para abate em frigorífico autorizado pelo Município (como será para a merenda
escolar, dentro dos 30% dos recursos aplicados com origem de produtos da agricultura
familiar ou empreendedor familiar rural, será desnecessária licitação). 3 - O Produtor rural
emitirá uma nota fiscal de transferência para abate, acompanhada do respectivo “Guia de
Transporte Animal – GTA”. A seguir, o frigorífico emitirá nota de retorno de carcaça em nome
do agricultor. 4 - Poderá ser estabelecido acordo para realização do transporte e participação
de frigoríficos que aceitem realizar o abate, por exemplo, remunerado somente com base no
couro e órgãos internos do bovino. 5 - A carne deverá ser encaminhada para uma sala de
manipulação, separada nos cortes definidos para a merenda escolar, acondicionada em
câmara fria, e posteriormente transportada diretamente para as escolas. 6 - A sala de
manipulação, a mão de obra e o acondicionamento poderá ser executado mediante
convênio, ou diretamente pelo Município. Conforme demonstrado, este programa poderá
resultar na aquisição de carne bovina de primeira qualidade, diretamente de nossos
produtores rurais, gerando renda e arrecadação fiscal, e resultando benefício direto dos
estudantes taquarenses. Para isto, basta a implementação deste programa com mínimos
investimentos por parte do Município, inclusive estabelecendo convênios, por exemplo, com
o Sindicato Rural, para efetivação das atividades necessárias para aquisição direta de carne
bovina, produzida e fiscalizada em nosso Município. Como trata-se de programa a ser
implementado diretamente pelo Poder Executivo, justificamos a apresentação da forma de
indicação, esperando que a sugestão seja acatada e colada em prática, para benefício de
todos. Nº 511/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo
Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie o conserto de um buraco
localizado na Rua Henrique Bauermann, esquina com a Rua Cônego Pedro Bremm, no Bairro
Jardim do Prado, pois o mesmo vem causando transtornos a todos que por ali transitam. Nº
512/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal,
juntamente com a Secretaria competente providencie o conserto de um buraco localizado na
Rua Tristão Monteiro, em frente ao nº 2763, Bairro Santa Maria, pois o mesmo vem
causando transtornos a todos que por ali transitam. Nº 513/2013 VEREADOR ADALBERTO
DOS SANTOS LEMOS: Encaminha ao Executivo Municipal Projeto Sugestão que trata da
seguinte matéria: “Concede benefício assistencial de caráter eventual denominado “Aluguel
Social” a núcleos familiares residentes no Município de Taquara/RS”. Nº 514/2013
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal
através da Secretaria competente proceda em caráter de urgência na desobstrução do
encanamento de esgoto, na Rua Leonardo Altmeyer, no Bairro Nossa Senhora de Fátima, pois
com isso o esgoto escorre até a esquina e vai pela Rua Venâncio Aires formando poças na rua
e em frente às casas. Nº 515/2013 VEREADOR LAURI FILLMANN: Solicito que o Executivo
Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda na reposição de calçamento
nas seguintes ruas da cidade: Rua Pascoalina Faedrich, Bairro Santa Rosa; Rua Santarém,
Bairro Mundo Novo; Rua Mundo Novo, Bairro Mundo Novo. O pedido se justifica devido à
existência de inúmeros buracos que causam grandes transtornos a todos que transitam por
estes locais. Nº 516/2013 VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Solicito que o Executivo
Municipal, juntamente com a Secretaria Distrital providencie o conserto do acostamento da
ERS 239, que dá acesso à localidade de Olhos D’Água, próximo de Moquém. Nº 517/2013
VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a
Secretaria Distrital proceda no serviço de patrolamento e ensaibramento da estrada de Olhos
D’Água, no trecho da vargem e da Igreja até o Rio. Nº 518/2013 VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO
RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Distrital proceda

no serviço de roçada nas estradas da localidade de Olhos D’Água, pois as mesmas se
encontram em más condições de trafegabilidade. Nº 519/2013 VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO
RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal estude a viabilidade de retomar o Programa de
Georeferenciamento, que busca maior segurança aos moradores do Interior. Nº 520/2013
VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a
Secretaria competente busque providências em relação à entrada de acesso a localidade de
Rio da Ilha, pela ERS 239 em frente à Boate América, pois neste local encontra-se montes de
terra que dificultam a entrada e saída de veículos, propiciando risco de acidentes. Nº
521/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal,
juntamente com a Secretaria competente providencie a construção de um abrigo na Escola
Municipal Henrique Fetter, na localidade de Moquém, que se estenda do portão até a
entrada da Escola. Vale ressaltar que o material já foi adquirido pelo educandário, faltando
apenas a mão de obra. Nº 522/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie o conserto de
três luminárias localizadas nos fundos da Empresa Citral, na Travessa Ostermann, Bairro
Santa Teresinha. Nº 523/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o
Executivo Municipal, juntamente com a empresa responsável pelo transporte coletivo,
estude a viabilidade de colocar linha de ônibus pelo menos uma vez por mês na localidade de
Açoita Cavalo, pois a mesma necessita desta melhoria. Nº 524/2013 VEREADOR GUIDO
MARIO PRASS FILHO e Bancada do PP: Que o Executivo Municipal estude a viabilidade da
elaboração de um projeto que vise à construção de uma ponte para tráfego de dois veículos
simultaneamente, na Rua Armindo Eugênio Bohrer, no Bairro Tucanos. Tal pedido se faz
necessário, pois a ponte existente é muito estreita e isso causa um represamento da água
com posterior inundação nas residências. Nesse sentido a construção de uma nova ponte irá
proporcionar maior vazão de água que passa pelo local em direção a ERS 239. Nº 525/2013
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal,
juntamente com o Departamento de Engenharia e Fiscalização de Obras proceda em caráter
de urgência numa análise técnica referente à calçada que apresenta uma rotura em frente
ao prédio construído há pouco tempo, localizado em frente ao Hospital Bom Jesus, onde
inclusive comuniquei os Bombeiros por telefone na sexta-feira, às 19h para que seja
garantida a segurança das pessoas que por ventura passem por ali. Nº 526/2013 VEREADOR
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da
Secretaria competente providencie a colocação de placas que identifique o nome das ruas de
nossos Bairros, pois é de grande importância para que as pessoas possam se situar com mais
facilidade. Nº 527/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito
que o Executivo Municipal, juntamente com Secretaria competente proceda em caráter de
urgência numa parceria com a Brigada Militar para que possam realizar um trabalho de
orientação e prevenção, junto aos moradores, familiares e principalmente crianças
que fazem a travessia nas rodovias perigosas de nossa cidade como as do Bairro Ideal,
Aimoré, Empresa, Santa Teresinha, Santa Maria e Cruzeiro do Sul. Nº 528/2013 VEREADOR
GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria
competente providencie o conserto de uma luminária localizada na Rua Cônego Pedro
Bremm, próximo ao nº 1875, no Bairro Jardim do Prado. Nº 529/2013 VEREADOR LUIZ
CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Solicito que o Executivo Municipal estude a viabilidade de
modificar o trajeto da linha de ônibus circular, em todos os horários, (salvo horários que
passam em frente ao Hospital Bom Jesus), que se deslocam no sentido Bairro/Centro para
que façam o seguinte percurso: - Tristão Monteiro/Rua Nelson Renck, esquerda, Rua Emílio
Lúcio Esteves, esquerda, Rua Edmundo Saft, até a frente da Secretaria de Meio Ambiente,
colocando a parada do circular nesse local. Tal pedido se faz necessário para atender
reivindicações dos usuários, facilitando assim melhor acesso ao Centro da cidade. Nº
530/2013 VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Indico ao Executivo Municipal, se
houver possibilidade orçamentária, de ser providenciada uma sinaleira ou uma faixa de

segurança, junto a Rua Tristão Monteiro, defronte ao Supermercado Müller. Tal indicação se
faz necessária devido ao grande movimento que passa por aquela rua diariamente, e que é
travessia para o Supermercado Muller e o Posto de Saúde Piazito, e que este Vereador foi
chamado pela comunidade na semana passada para pleitear essa possibilidade. Sendo assim,
coloco meu gabinete à disposição do Executivo Municipal de Taquara, para tratar de assuntos
de interesse da Comunidade Taquarense. Nº 531/2013 VEREADOR EDUARDO CARLOS
KOHLRAUSCH: Indico ao Executivo Municipal, se houver possibilidade orçamentária, de
serem providenciados quebra molas, ou redutores de velocidade, junto as Ruas João Bayer e
Anita Garibaldi no trecho asfaltado. Tal indicação se faz necessária devido ao grande
movimento que passam por aquelas ruas diariamente, e que tem ocasionado alta velocidade
de alguns motoristas, causando acidentes, e que este Vereador foi chamado pela
comunidade na semana passada para pleitear essa possibilidade, sendo que já havia
reivindicado em fevereiro de 2012, ao Ex-Prefeito, mas não fui atendido. Sendo assim, coloco
meu gabinete à disposição do Executivo Municipal de Taquara, para tratar de assuntos de
interesse da Comunidade Taquarense. Nº 532/2013 VEREADOR EDUARDO CARLOS
KOHLRAUSCH: Grande parte da comunidade taquarense com quem tem falado se mostrou
satisfeita com o objetivo do Executivo Municipal, quanto à questão de asfaltamento da Rua
13 de Maio no Bairro Cruzeiro do Sul, isso irá valorizar ainda mais, não só os moradores do
Bairro, mas como toda a comunidade taquarense. Enquanto isso gostaria de indicar se
houver possibilidade orçamentária de ser providenciado o conserto dos buracos existentes,
na descida da Rua 13 de Maio em direção ao Cemitério Municipal de Taquara, tal indicação
se faz necessária devido ao grande movimento que passa por aquela rua diariamente, e que
este Vereador foi chamado pela comunidade na semana passada para pleitear essa
possibilidade. Sendo assim, coloco meu gabinete à disposição do Executivo Municipal de
Taquara, para tratar de assuntos de interesse da Comunidade Taquarense. Nº 533/2013
VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Gostaria de passar ao Executivo Municipal de
Taquara, cópia de 02 pedidos protocolados junto ao DAER na semana passada, quanto à
questão da solicitação de colocação de lombadas eletrônicas, e ou quebra molas (redutores
de velocidade), junto aos km 52 a 54, na ERS 239, lembro a Vossa Senhoria de que tais
pedidos foram protocolados por este Vereador, e pelo Deputado Estadual do PTB, Senhor
Ronaldo Santini. Sabendo da preocupação do Senhor na questão da segurança da
comunidade taquarense, tais cópias auxiliarão nessa questão. Sendo assim, coloco meu
gabinete à disposição do Executivo Municipal de Taquara, para tratar de assuntos de
interesse da Comunidade Taquarense. MOÇÃO: MOÇÃO DE APLAUSO Nº 014/2013
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS, com apoio de todos os
Vereadores: O mundo progride a todo instante. A cada dia, surgem novas descobertas, novas
técnicas. Os conceitos mudam, as estruturas se refazem e os valores são modificados. Uma
coisa, porém, permanece: a importância da família. Devido à isto, o IACS, internato e
externato misto adventista, promovem todos os anos a Semana da Família. Em 2013, de 03 a
09 de junho. A família é a esperança derradeira do homem moderno. Ela é condutora de
atitudes afetivas e de sentimentos capazes de fazer um empresário sentir ternura; ela é
sempre mensageira de amor, sim, mas de um amor desinteressado, livre e espontâneo. A
família, hoje, representa o galardão maior de um cidadão. Pela família, se conhece o homem.
Ela é a base em que assentam os valores morais que vão acompanhar o jovem por toda a
vida. Daí a importância que o IACS dá ás famílias de seus alunos, e através de muitas
reuniões, palestras e atividades, procura dar-lhes suporte para que possam ser parceiros do
Colégio na educação de seus filhos. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Moção de
Apoio, encaminhada pela Câmara Municipal de Parobé, referente ao Movimento dos
Representantes da Indústria Matadoura e Frigorífica, Trabalhadores Rurais e Agentes
Políticos, engajados a obter do governo estadual, através da Secretaria Estadual da
Agricultura, Pecuária e Agronegócio, uma intermediação junto a CISPOA. Telegramas do
Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de

Saúde em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452/97, ao Fundo Municipal de Saúde.
Informativo Feevale. Convites: 1º TAC – 4ª Etapa copa Faccat de velocidade em pista de terra
em 23/06; 2º Assembleia Legislativa – Seminário O Papel da Comissão de Constituição e
Justiça no Parlamento Municipal, em 21/06; 3º COMUDE – reunião para debate e escolha das
prioridades para Taquara, que serão defendidas na Assembleia Municipal da Participação
Cidadã, com escolha dos Delegados e das Prioridades, em 13/06; 4º Câmara dos Deputados –
Seminário Nacional das Procuradorias da Mulher da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, em 13/06; 5º E-mail de Mais Turismo/RS - primeiro Encontro Regional RS Mais
Turismo, Vale do Paranhana, em 04/07; 6º Núcleo Estadual ODM/RS e FAMURS – Seminário
Estadual de Lançamento da 5ª Edição do Prêmio ODM Brasil, em 21/06; 7º Escola Municipal
Nereu Wilhelms – Festa Junina em 21/06. 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 ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS. Saúda a todas as
pessoas presentes. No dia 3 de Junho encaminhei ao Executivo Municipal, uma solicitação,
uma indicação, para que se faça um projeto com relação à moradia popular, nos Ministérios
das cidades, existe um programa que atua na promoção de moradia digna, com a resolução,
460, que proporciona moradia digna para pessoas de baixa renda, é inadmissível que um
Município do tamanho do nosso, da qualidade de nosso Município, ponha as famílias
carentes na situação que se encontra hoje, é lamentável que os anos passam, e não se crie
projetos na áreas de habitação popular, eu posso dizer isso, porque em 2007 quando fui
Secretario, encaminhamos um projeto para Brasília, e temos hoje as casas que foram feitas
no Bairro Empresa, que é retorno desse projeto feito em 2007, por isso eu digo que temos
que fazer projetos nesse sentido, para podermos alcançar cada vez mais as famílias, nos não
podemos admitir que ainda exista hoje pessoas morando da forma como estão morando em
nosso Município, nos temos aquelas pessoas atrás das Piscinas Beluga, que infelizmente
moram de forma desrespeitosa, no que diz nossa Constituição Federal, i nos somos os
grandes responsáveis por isso, por isso que se fala em divida social, nada mais é, que uma
sociedade, uma comunidade economicamente, que vai marmorizando algumas pessoas, e vai
colocando elas contra a parede, fazendo com que elas acabam ficando marginalizadas da
sociedade, e isso nos temos que dar um basta, nos temos convivendo, eu tenho visto, o que
acontece naquela localidade, crianças vivendo ali, Vereadores, eu to falando de crianças, que
são mais de 30, mais de 30 crianças vivendo sem água e sem luz, isso é divida nossa,
compromisso nosso, e aqui eu já disse, e repito, vou lutar até o ultimo dia de meu mandato,
para dar uma qualidade de vida melhor para aquelas crianças, e esse é um compromisso que
tenho certeza, que é de todos nos Vereadores, eu quero falar também, sábado agora, estive
lá no IACS, que promoveu a semana da família, muito interessante, muito bonito o que se foi
feito lá, inclusive fizemos uma moção ai, no apoio ao trabalho que vem sendo feito, também
quero aplaudir, o trabalho que vem sendo feito pelo PROERDE, nas escolas, que buscam uma
forma de ajudar, para que as crianças se afastem do mau caminho, se afastem das coisas
ruins que vem acontecendo na nossa sociedade, então acho que nos temos que aplaudir essa
iniciativa, quando ela vem buscar uma solução, acho que este é o caminho principal, acho
que nos temos que fazer isso sim, e temos que aplaudir, para que iniciativas como estas,
continue acontecendo para melhoria de vida das nossas crianças, eu quero falar aqui
também, essa semana fui procurado por moradores da Rua Leonardo Altmayer, no Bairro
Nossa Senhor de Fátima, tem la esgoto correndo a céu aberto, então eu quero alem da
indicação que fiz, que a Secretaria de Obras tome providencias, eu quero pedir aqui que o
Governo toma uma posição em questão a isso, com máxima urgência, porque é esgoto a céu
aberto, isso é saúde, e a saúde tem que ser correndo, e não para depois, e quero convidar
aqui os senhores, na quarta feira as 9 horas, estaremos na Secretaria de Segurança em Porto
Alegre, tratando da unificação do comando da Brigada Militar, em nossa região, é importante
que os senhores Vereadores estivessem lá junto, que se sintam convidados, e participem lá

conosco, que o nosso Município Precisa, gostaria de falar na questão da reunião que ta sendo
marcada, para tratar dos problemas de IPTU, isso é algo que vem latente em nossa
comunidade, são muitas as solicitações de irregularidades no IPTU, e agente deve se municiar
de documentos para fazer essas cobranças, representando o Governo Municipal, que vai vir a
Casa, para que agente possa solucionar essa questão do IPTU, obrigado a todos. VEREADORA
SANDRA BEATIRZ SCHAEFFER. Saúda a todas as pessoas presentes. Vou iniciar a minha fala,
usando palavras de uma amiga minha de voluntariado, que é a Fernanda, depois de uma
semana absolutamente cheia e cansativa, e sabendo que a próxima semana vai ser cheia e
cansativa, você levanta ao sábado cedo, e passa o dia inteiro cuidando de cachorro,
montando feira, formando as pessoas, analisando se aquela família cuidará bem de um
animal, no fim do dia, você não sabe onde vai colocar tanto cansaço, ai vem um sentimento
gigantesco de dentro de seu coração, com a satisfação de que você, não usa os seus dias, só
para você, mas que esta mudando muitas realidades, sábado 16 animais foram adotados na
feira da APATA, que acontece na Praça Marechal Deodoro, junto à feira do Meio Ambiente,
muitas famílias terão uma alegria a mais, em casa daqui para adiante, vimos pais saindo
empolgados da feira, loucos para ver a cara de felicidade do filho, quando chegassem a casa
com o novo amigo, nos não estamos salvando somente os animais, tenho certeza que
estamos salvando muitas pessoas, dando mais amor dentro dessas casas, uma infância que
vai ser muito mais feliz para essas crianças, a cima de tudo, estamos salvando a nos mesmo, e
o voluntariado nos ensina muito sobre amizade, comprometimento e colaboração, e no fim
do dia, alem do cansaço, alem da imensa felicidade, você tem a certeza que não tenha
escolhido de passar o seu dia de outra maneira, que não seja essa, essas palavras foram ditas
por uma voluntaria, após o dia de voluntariado no sábado, e através disso, eu quero colocar
aqui, porque eu tenho recebido alguns questionamentos a cerca do fechamento da APATA,
então quero dizer o seguinte, a APATA não fechou que a APATA continua com seu trabalho, e
eu continuo sendo voluntaria, para com que aquelas pessoas que penam que eu usei a
APATA só para me eleger, não eu continuo sendo Vereadora, voluntaria, eu quero dizer que a
Secretaria do Meio Ambiente esta fazendo a sua parte agora, esta fazendo esse recolhimento
que a APATA deixou de fazer, e quero dizer aqui, que eu faço parte de uma Comissão,
Comissão da Pro Criança e Adolescente, que eu me preocupo sim com as crianças e
adolescentes desse Município, e eu tenho certeza sim, se nos não investimos numa infância
digna, em uma infância melhor, nos jamais teremos uma cidade melhor, jamais teremos um
Estado Melhor, jamais teremos uma País melhor, se nos não investirmos nessa faze
importante, da vida e a informação dos seres humanos, jamais poderemos crer uma
sociedade melhor, essa era minha mensagem para noite de hoje, eu agradeço a atenção de
todos, e desejo que todos vocês tenham uma excelente semana. VEREADOR SIRLEI
TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Essa semana teve
na Casa uma reunião com a Comissão Pro Criança e Adolescente, mas exatamente na quarta
feira, dia 5 de Junho, esta reunião contou com a representação de representantes da
FACCAT, Sidilojas, Lions, ROTARY, Conselho Tutelar, o Judiciário, representados nas pessoas,
da Doutora Natalia Cagliari, e a Doutora Ângela Martini, representantes da Assistência Social,
representantes do Executivo Municipal, do Lar Padilha e do CONDICA, para junto nos
elaborarmos um espaço ocupado anteriormente pelo lar das meninas em Taquara, localizado
no Bairro Cruzeiro do Sul, como os representantes da Igreja Adventista do IACS, e da União
Sul Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de Porto Alegre, não puderam vir, para que
agente pudesse dar uma conclusão ao espaço, uma deliberação definitiva, criamos nessa
tarde, uma Comissão Especial, e me disseram nessa tarde, um fato histórico ocorrido dentro
do Município de Taquara, porque estávamos ali criando uma Comissão Especial, unindo
Executivo, Legislativo, Judiciário, e Associações do Município de Taquara, todas elas
engajadas, essas pessoas ai representadas, engajadas na reversão do espaço que antes era
utilizado para lar de acolhimento de crianças, e que agora esta com a sua situação indefinida,
ou talvez definida de uma forma que não foi a inicial da criação daquele espaço, aquele

espaço foi criado a mais de 30 anos, para o acolhimento de crianças, eu não vejo muita
dificuldade, em que agente possa estar amanhã, sentados nessa Casa, revertendo o inicial
que foi criado aquele espaço, que é para o acolhimento de crianças, estamos aguardando a
presença dessas pessoas, que já se fizeram confirmar, para que amanha as 15 horas, agente
esteja se deliberando um espaço, que antes era utilizado para o lar das meninas, e agora
poderá ser cedido a Prefeitura, para que o Lar Padilha faça a administração do local, e agente
possa estar tirando de casa, crianças que estão em invulnerabilidade, porque estão
precisando ser acolhidas, e nos não temos aonde colocar, fato este presente na realidade
Municipal, e já nos declarado através do Conselho Tutelar, e do Judiciário do nosso
Município, quero também trazer a pauta, alem desse assunto, o assunto da reunião dos
COMUDE, nos temos aqui um convite para a reunião, no dia 13 de Junho, numa quinta feira,
onde estaremos aqui no Plenário desta Casa, reunidos para definirmos os procedimentos
para a Consulta Popular, depois termos no dia 25 de Junho de 2013, as 19 horas, uma reunião
onde nos estaremos elegendo os delegados, quanto mais pessoas colocarmos neste Plenário,
mais delegados termos para nos representar, e mais chances de trazermos as verbas
Estaduais, para nosso Município, é assim que funciona, quanto mais delegados, mais chances
da verba vir para aqui, em 2010, ouve uma participação grande da comunidade Taquarense,
e nos conseguimos bater um recorde em votação, porque nos conseguimos encher essa Casa,
e eleger delegados para nos representar, então nos temos que fazer isso, presta atenção com
a data, importante a participação da comunidade, a data é 25 de Junho de 2013, as 19 horas
no Plenário desta Casa, nos temos que nos associar a idéia, porque só conseguiremos trazer
esse recurso, com a participação de toda a comunidade, fiquem atentos e participem, e uma
boa semana a todos. VEREADOR TELMO VIEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Inicio
minha fala, com o agradecimento ao Secretario de Segurança e Transito Paulo Muller, e aos
servidores Julho e Elisandro, digo isso, porque mediante aos acontecimentos ao transito, no
qual vem nos afetando, sabendo da insegurança que os Munícipes sofrem ao saírem as ruas,
quando os pedestres são acometidos de fatos, pelo acontecimento de semana passada,
agente pensa na segurança do Município, e não pensa sozinho, nos Vereadores, somos
representantes legítimos dessa população, então temos que pedir, temos que solicitar e
aguardar, e quando somos atendidos, temos que agradecer, porque sabemos das
dificuldades que se encontram nas Secretarias, fiz uma indicação que fossem pintadas as
faixas de seguranças, e de pedestres na Picada Gravata, com esquina a Santarém, um pedido
da comunidade que ali passa, porque já vinham sendo cometidos de sentimento de
insegurança, e foi pintada na quarta feira as faixas de pedestres e segurança, e conversando
com o servidor Julio, e também se comprometeu e fez as novas pinturas nas faixas de
seguranças, ao longo da Picada Gravata, isso proporcionou um alivio, e um sentimento de
segurança por quem ali usa aquela estrada, também essa semana escutando os relatos de
jovens que procuram alguma atividade para animar as sua vida, para dar um motivo de
realização, de sua parte eufórica, de sua parte da energia do jovem, nos temos que dar aos
nossos jovens, principalmente nas escolas, oportunidades, temos que fazer projetos, com os
quais congreguem professores, alunos e a sociedade, então hoje estou trazendo a Casa para
a apreciação e publicidade, o Projeto gol de Copa, projeto esse que autoriza o Executivo, a
promover e implementar um Campeonato Municipal Interescolares, nos qual integram de
maneira voluntaria as Escolas Municipais, e também as Escolas Estaduais, isso com certeza
trará de volta a tanto tempo, pedido por nos, uma certa congregação com a sociedade e
alunos, e um sentimento que a muito é esquecido por alguém que não é atleta, um
sentimento de orgulho de fazer parte de uma entidade escolar, de fazer parte do Município,
e ser exemplo de uma Município a ser seguido, então esse projeto, trará aos alunos uma
certa satisfação, por isso estou trazendo, eu queria fazer uma requerimento verbal, que é
uma solicitação do pessoal do Beco City, um pedido de patrolamento naquela rua, muito
obrigado e uma boa semana a todos. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES. Saúda a
todas as pessoas presentes. Hoje eu queria usar esse espaço aqui, e fazer um apelo a todos

os moradores da cidade de Taquara, para que colabore com o nosso Município, limpando
suas frentes, eu ando muito pelas cidades ai, bairro, centros, e vejo assim, muitas residências,
sinais de abandono, eu acho que não custa a cada morador, tirar uma hora de seu tempo, e
limpar suas frentes, isso vai ajudar e muito, na limpeza da cidade, eu sei que é um
compromisso do Município isso ai, mas o Município nunca vai dar conta de limpar toda a
cidade, então acho que se cada um colaborasse um pouquinho, também ia ajudar bastante,
também fiz uma indicação para que o Executivo providenciasse um abrigo, em frente a Escola
Henrique Fetter, no Moquém, seria uma cobertura, que iria do portão até em frente a escola,
o COM já compro o material, é só o Município entrar com a mão de obra, e fazer a melhoria
daquela escola, também fiz uma indicação, para que o Executivo providencie com a empresa
responsável, uma linha de ônibus na localidade de Açoita Cavalo, pois aquela linha já existia,
e alguns anos foi retirada, e aquela comunidade necessita, pelo menos uma vez por mês, um
ônibus naquela localidade, e também queria fazer um agradecimento ao Executivo Municipal,
Senhor Prefeito, Senhor Aurélio, Diretor da CORSAN, pelo entendimento que tiveram, para
colocar água, para os moradores do Loteamento Ideal, semana passada estivemos reunidos
na Prefeitura, e já naquele momento entraram em contato, e na mesma semana já
realizaram a obra, isso é muito importante, gratificante, que beneficiou aquela comunidade,
e também participei juntamente com o Vereador Guido Mario, reuniões com a Associação de
moradores de Olhos D’água, e fizemos alguns pedidos, e nem um foi atendido, por enquanto,
então gostaria que as Secretarias competentes daqueles pedidos, pudessem olhar e atender
aquela comunidade, o que eu tinha para hoje é isso ai, e uma boa semana para todos.
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS. Saúda a todas as pessoas presentes. Estou
mandando ao Executivo, o projeto de lei que a Marilene leu, a respeito do aluguel social, falei
nessa Casa semana passada, da dificuldade das pessoas que são cometidas de vendavais,
sinistros, de se estabelecerem em outra casa, porque nos não temos um projeto de lei que
regulamente e até mesmo o fundo, pelo que conversei com o Diretor da Assistência Social,
ele disse que agora que esta sendo depositado, e os valores que Deten não chegam para
nada, agora estou enviando, para que o Prefeito pense com carinho, no respeito do aluguel
social nesse sentido, também estou mandando uma moça de projeto, para que ele estude e
mude, passe as adequações que tenham que fazer, para poder fazer, atender essas pessoas
que sofrem muito, como é o caso da Ariane que teve aqui outro dia, desesperada, chorando,
porque não tinha onde morar, e a casa dela, agente ta fazendo através de doações, falando
com o Josué, questionei ele, nas casas das obras do PAC, ele me disse que realmente as obras
estão atrasadas, mas que poderão atrasar ainda mais, porque não foi feito alguns repasses,
não foi estudado a maneira de como fazer, e como as casa estavam invadidas, não ouve o
devido repasse, a Caixa não aprovo, teve então que fazer uma nova vistoria para que a Caixa
libere os valores para a empresa, que agente tem que também ter a compreensão, que uma
empresa, quando ela pega uma obra de tamanho vultosa, como é o caso das obras do PAC, e
pelo que eu sei os valores são bem altos, em torno de 400 mil reais, que hoje teriam que
repassar, que foram das medidas que já foram feitas, é bem complicado para uma empresa
que não é de um porte muito grande, sustentar quando se faz um trabalho, as etapas estão
sendo feita, tem que ser repassando para aqueles que constroem, e a construtora tem que
fazer o repasse desses valores, quando não se tem em caixa, vai fazer o que, as obras estão
indo de vagar, peço que o Prefeito estude uma maneira, e como disse o Josué, parece que já
foi enviado novos documentos, e que libere logo esses valores para o construtor, para que
essas obras andem, até porque nos temos outras obras importantes, como a questão dos
calçamentos, e também uma estrutura que será feita, dez da Rua Lima, e Rua Buenos Aires,
será levantada alguns trechos, e é uma obra bem mais complexa, e poderá demorar mais
tempo, por causa da estrutura que tem que ser feito, tem que tirar as pessoas da casa, tem
que fazer o aterramento, para depois reconstruir, agente sabe que isso é demorado, e bem
complicado de se fazer, mas agente espeque que isso seja tratado com carinho pelo nosso
Prefeito, também aqui, semana retrasada conversando com o Prefeito, foi falado, até saiu

uma matéria no jornal, na questão da biblioteca do Bairro Empresa, que foi feito um trabalho
muito bom, conversei com o Prefeito na questão do repasse, falei para ele, que dez de
Janeiro havia uma solicitação, ou fevereiro houve uma solicitação da biblioteca num repasse
de valores, e o Prefeito me disse que tinha sim, essa dificuldade de fazer esse repasse em
caixa, mas ia sim estudar com carinho, e me daria uma resposta na semana passada, e ainda
não me deu, mas espero que ele pense com carinho, pois a biblioteca vem realmente
sofrendo com a questão de pagamento de luz e água, e agente sabe da importância que faz
para a comunidade, e o que representa a questão da biblioteca, porque ela trabalha muito as
crianças, como na leitura, como na questão social, esporte, isso é importante para que nossas
crianças não andem na rua, para que tenham lugar para se praticar esporte, para se fazer
leitura, tem também aula de instrumentos musicais que também é importante, peço ao
Prefeito que se puder dar um retorno a respeito disso, seria muito importante, Vereadora
Sirlei, aquelas reuniões que nos tivemos ai da Comissão Pro Criança e Adolescentes acharam
muito interessantes, até fiz questão de falar aquela fala, da importância da união do poderes,
porque eu tenho certeza que assim nos vamos alcançar nossos objetivos com mais
facilidades, como a senhora falou, nos tínhamos ali quase todas as forças unidas, em torno de
um projeto que se perdeu, mas que agente pode rebuscar, e novamente ter, e agente saber
da importância que era o lar da meninas, a importância que tem, até mesmo porque hoje
agente ta contando vagas, e se hoje nos continuarmos, que agente ouviu do Conselho
Tutelar, que haveria mais 11 abriga mento de crianças, imagina o custo que da para o
Município, sem contar do prejuízo que é, tirar as crianças do local de origem, para botar em
outra cidade, o prejuízo que tem para nossas crianças, esse tipo de corte, então eu gostei
muito dessa reunião, achei muito proveitosa, porque com certeza dali vai sair frutos, porque
todos ali estavam interessados, meus parabéns pela sua condução, eu achei que a senhora
foi brilhante, sabendo do objetivos que quer alcançar com os demais Vereadores, e eu acho
que é assim que agente faz, acho que com a união que agente vai chagar em algum lugar, se
agente ir fragmentados e com discutição, com certeza nos não vamos atender nossos
objetivos, também gostaria de fazer um pequeno comentário, eu sei que já foi, meu colega
Valdecir já esteve conversando com o Prefeito, a nossa preocupação que esta sendo todo dia
nos temos 2 ou 3 pais, nos cobrando na questão daquele prédio, onde era a Secretaria de
Obras, do lado do Posto de Saúde, ta muito perigoso aquilo lá, agente sabe o que acontece,
por todo o Brasil hoje, na questão da violência contra a criança, e volto a repetir, e lá foi
abatido até animais dentro daquele prédio, isso é muito serio, eu peço, agente faz aqui, não
numa questão de cobrança, mas as pessoas lá, nos vem na rua e nos dizem, o que esta
faltando, para que agente tome uma atitude, e agente fica sem ação, porque agente vai até o
Prefeito, vai até o Secretario, e as vezes as coisas são demoradas, entendo até que o nosso
Secretario Lamperti, ta se esforçando para trazer uma empresa para Taquara, mas nos
teríamos que achar uma solução, para que não ocorra o que esta acontecendo, porque se
acontecer uma tragédia, com certeza vão nos cobrar com veemência, e vamos dizer o que,
vai dizer que agente foi relaxes na questão, agente tem que toma uma providencia, para que
as coisas ali não aconteçam da maneira que esta acontecendo, por hoje era isso senhor
Presidente, uma boa semana a todos, e obrigado. VEREADOR ARLEU MACHADO DE
OLIVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Eu tenho recebido nas ultimas semanas, e eu
já fiz menção aqui desse assunto, eu entendo ser de suma importância para nossa
comunidade, e com urgência nos temos que verificar a lei, ou verificar como vamos fazer o
problema do estacionamento rotativo de Taquara, eu tenho recebido reclamações próximo
aqui a Câmara de Vereadores, de comerciantes, e esse final de semana, sábado eu fui num
estabelecimento comercial no centro, que disse que não agüente mais, é um problema, é um
comerciante grande, que da grande retorno para o Município, e fica situado bem no centro,
na Rua Coronel João Pinto, perto do posto de gasolina, próximo ao estacionamento pago, Eli
não tem, ai ele passa o dia inteiro, porque não compram na loja dele, porque não tem onde
estacionar, acho que isso não se pode esperar mais, tem que solucionar o problema, ou se

amplia com o estacionamento, ou se acaba com o estacionamento, isso é um assunto que eu
venho a muito tempo vinculando, muito antes de ser Vereador, , estava na Radio, RCT, com o
programa a 8 anos no ar, eu já falava esse assunto, quando foi implantado esse sistema, do
estacionamento rotativo, na oportunidade não ia funcionar da maneira como foi, e depois de
tantos anos, continua o mesmo problema, e tem muitos comerciantes afim de fechar suas
portas, em questão do estacionamento rotativo, da maneira como esta, eu sei que o nosso
Executivo esta a muito pouco tempo, talvez não deu para fazer essa revisão, mas eu que
requerer ao Prefeito, já fiz um requerimento nesse assunto, mas eu vou ter que ficar atento,
porque ta ficando algo muito perigo para nossa cidade esse assunto, porque de repente
debandada de comerciantes ai fechando suas portas, em questão a isso ai, é muito grave
esse assunto, porque os comerciantes falam que é ruim para o próprio Município, porque cai
a arrecadação do Município, nos somos um Município essencialmente comercial, muito
poucas industrias nos temos, então nos vivemos do comercio, temos que fortalecer o nosso
comercio em geral, infelizmente cada vez mais ta piorando a situação no Município de
Taquara, as pessoas não vem mais de fora comprar em Taquara, um dos motivos, é por causa
do estacionamento rotativo, pessoas que compravam em Taquara e não compram, eu tenho
essas pessoas se precisarem falar, porque os locais que eles querem ir, não vai ter, o pior que
é um paradoxo muito grande, porque o incrível que pareça, o estacionamento rotativo, ta
criando problema para os Munícipes, era para ser resolvido o problemas, mas não ta
piorando o problema, ta resolvendo um problema na Julho de Castilho, algumas ruas em
volta ali, e nas demais ruas o estacionamento é liberado, e os comerciantes estão tendo
problema, porque aqueles mesmos donos de comercio da Julho, põem os carros lá nos
outros comércios, e esta é a verdade que eu to dizendo, eu não quis fazer ainda, promover
um abaixo assinado, se os comerciantes quiserem fazer, eu não sou muito de abaixo
assinado, mas eles vão se regimentar vai dar problema, então eu pediria ao Executivo
Municipal, de todas suas lideranças, e todo seu pessoal, Executivo, Prefeito, demais
Secretários, vamos pensar juntos, uma maneira de resolver o problema do estacionamento
rotativo, ou criando mais vagas, ou terminando com o que ta ai, com o que ta ai, como dizia o
velho Governador, vai se espraiar os carros pela cidade, assim ta concentrando os carros em
determinadas zonas, e os outros estão indo estacionar exatamente onde não pode, o assunto
é muito serio, os comerciantes, como eu moro ai no centro, pessoas estão me procurando,
comerciantes estão me procurando, e aqui é um problema que ta se criando a nível de
comerciantes e também no Município, repito, a evasão de receita e grande nesse momento,
em respeito da baixa do comercio, por causa do comercio rotativo, isso tem que se resolvido
rapidamente, tem que se fazer um estudo do contrato que ta em exigência, verificar quando
vai acabar, ou terminar com esse contrato, ou mandar que seja ampliado para toda essa área
do centro da cidade, inclusive o Secretario de Transporte, que ele verifique isso ai com calma,
que eu vou ficar atento, e devo voltar a esse assunto, enquanto não resolvemos, que eu
quero pessoalmente conversar com o Prefeito sobre isso, representando comerciantes que
tão realmente muito chateado com essa questão, eu agradeço a todos, um boa semana e
fiquem com Deus. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRASCH. Saúda a todas as pessoas
presentes. Excelentíssimos vereadores e vereadoras, eu inicio o meu pronunciamento na
noite de hoje, falando de minhas indicações ao Executivo Municipal de Taquara, eu fui
chamado na semana passada pela comunidade próxima ali ao Bar do Senhor. Hilário Rauch,
próximo do Supermercado Muller da Rua Tristão Monteiro, e aqui então eu faço uma
indicação, se houver disponibilidade financeira do Executivo Municipal, pois como todos
sabem o atual Prefeito herdou uma divida muito grande do Ex Prefeito Délcio, mais a minha
indicação ao Prefeito Municipal, é da possibilidade de colocarmos na Rua Tristão Monteiro,
esquina com Rua Henrique Bauermann, ou uma Faixa de Segurança, ou se tiver possibilidade
de uma sinaleira, porque é muito complicada a ligação dos dois bairros a Nossa Senhora de
Fátima e o Jardim do Prado, sem falar do acesso ao Supermercado Muller, devido o Grande
Número de veículos em circulação ali, é um ponto muito importante do Município, outra

indicação minha que já poderia ter sido resolvida em fevereiro do ano passado, mas o ex
Prefeito Délcio, não atendeu essa reivindicação, da necessidade de quebras molas, ou
redutores de velocidade, nas ruas João Bayer e Rua Anita Garibaldi, aquelas lá do asfalto, isso
porque a alta velocidade de alguns veículos surpreende, o número de acidentes que tem
acontecido naqueles locais também tem sido freqüente, e devido eu ser Vereador e ter
participado, da busca do asfalto dessas ruas, a comunidade me procurou e solicitou de que
eu fizesse esse pedido ao Prefeito Municipal, se é claro houver viabilidade financeira, grande
parte da Comunidade Taquarense com quem eu tenho falado se mostrou satisfeita com o
objetivo do Executivo Municipal, quanto a questão de asfaltamento da Rua 13 de maio no
Bairro Cruzeiro do Sul, isso irá valorizar ainda mais, não só a Comunidade do bairro Cruzeiro
do sul, mas como toda a comunidade Taquarense, muito boa a idéia do Prefeito, mas
enquanto o asfalto não é feito, eu gostaria de indicar se houver possibilidade orçamentária
de ser providenciado o conserto dos buracos existentes, conforme as fotos em anexo de
minha indicação, ali na descida da Rua 13 de maio em direção ao Cemitério Municipal de
Taquara, tal indicação se faz necessária devido ao grande movimento que passa por aquela
rua diariamente, e que é caminho para o Cemitério Municipal, e eu fui chamado na semana
passada pela comunidade que mora ali perto, que usa aquela via, e essa comunidade elogiou
a atitude do Prefeito em asfaltar aquela rua, mas me pediu para que enquanto isso
pudéssemos pleitear esse conserto junto ao Executivo Municipal de Taquara, se houver
viabilidade financeira. Estive na última semana protocolando oficio meu, que foi apoiado por
essa casa, por todos os vereadores, solicitando redutores de velocidade e lombada
eletrônica, na ERS 239 entre os quilômetros 52 á 54, também o Deputado Estadual do PTB,
Ronaldo Santini, fez um protocolo , com a mesma solicitação, uma lombada eletrônica para a
ERS 239, entre os quilômetros 52 á 54, próximos ao Bairro Empresa e Loteamento Ideal, e
aqui eu agradeço publicamente o empenho do Deputado Estadual do PTB, Ronaldo Santini,
por ter apoiado essa causa. Na última semana acompanhando reportagem na Rádio Gaúcha
no programa, à tarde do Jornalista Daniel Scola, eu descobri que havia um depósito em
Cachoeirinha, depois de uma ouvinte ter mandado um e-mail para o programa, e do
Jornalista ter entrevistado o comando da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, na
entrevista foi dito que as viaturas que são mais de 100, não tinham ainda Municípios
definidos, falo dos Municípios que ganhariam essas viaturas, então eu fiz uma pesquisa e
descobri, onde estavam essas viaturas, falo do endereço do depósito em Cachoeirinha, e lá
eu fui ontem e tirei fotos, registrei até para que os nossos ofícios tivessem mais conteúdo, eu
na noite de hoje peço o apoio de todos os Vereadores dessa Casa, para que assinem meu
requerimento, ao Secretário de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, Senhor Airton
Michels, e para o Comandante Geral da Brigada Militar, Coronel Fábio Duarte Fernandes,
para que agente consiga ao menos uma viatura para a cidade de Taquara, nos soubemos que
deu um acidente esse final de semana feio, e segundo informações extras oficiais, o acidente
teria se causado por uma pane na viatura, e nos temos o Soldado Mauricio que não nos deixa
mentir, nos temos um dos Soldados que estava até sábado em coma profundo na cidade de
Canoas, eu encerro meu pronunciamento agradecendo ao Senhor Deus por estar aqui
representando a minha comunidade mais uma vez, uma boa semana a todos, e que fiquem
na paz de Jesus. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO. Saúda a todas as pessoas
presentes. Quero inicialmente parabenizar Senhor Mauricio José Teixeira, e também Lauri
Alberto Adam, ambos eleitos nesse domingo, dia 9 de Junho, para Presidente e Vice
Presidente da Sociedade 25 de Julho, quero desejar muito sucesso a eles, e dizer que podem
contar com a ajuda desse Vereador, Senhor Presidente, fiquei mais uma vez ao ler o jornal, o
debate do Ex Prefeito e o Prefeito, questionando divida, que a divida não é essa, mas
pasmem os senhores, a Empresa Agrotal, Shopping Rural, protocolou um pedido na
Prefeitura Senhor Presidente, é importante o senhor escutar, que mais de 21 mil reais, para
concerto de maquinas na Secretaria da Agricultura, das obras, e até serviços das obras do
parque do trabalhador, mais de 20 mil reais, e dizia o Prefeito quando foi a radio, que quando

assumiu do Prefeito Tito, as maquinas estavam sucateadas, e eu quero perguntar ao Senhor,
que assumiu no Governo Kaiser Seu Nelson Martins, como o senhor encontrou as maquinas
do Município, quando o senhor lá chegou na Secretaria, gostaria que o senhor falasse, que a
comunidade tem que saber ao longo dos anos desse Município, neste momento o Vereador
Nelson José Martins, pronunciou o seguinte: Vereador, só tinha uma maquina rodando, eu
tenho um filme guardado de tudo o que eu assumi, de tudo como tava quando eu assumi,
neste momento o Vereador Guido Mario Prass Filho, voltou com a sua palavra: Então eu
acho muito fácil ir para radio falar, quando se deixou o Município num precipício naquela sua
primeira Administração, eu acho que o Prefeito Délcio passou, deixa o Titinho Administrar, o
novo Prefeito, porque eu não vi o Prefeito Kaiser durante os 4 anos ir para a radio criticar a
Administração do Délcio, ou questionar alguma coisa, então que o Ex Prefeito Délcio
realmente, vai rachar uma lenha, que é o que ele tem que fazer, Senhor Presidente estamos
entrando com uma indicação, para que o Município estude a viabilidade de elaborar um
projeto, para construção de uma ponte, na localidade de Tucanos, que fica próximo aos
Embutidos Smaniotto, ali da problema de represamento de água, e a ponte é só para um
veiculo, que seja feita uma ponte para encontro de veículos, que possam transitar dois
veículos, e também vai resolver o problema das enchentes, que da problema de
represamento daquela ponte que é muito antigo, também solicito junto ao Executivo, que a
Secretaria Competente, concerte um buraco na Rua Tristão monteiro, no Bairro Santa Maria,
próximo ao numero 2763, e quando chove, esse buraco fica totalmente cheio de água, e
causa grandes transtornos ao moradores, que não sabem a profundidade, e acabam
passando dentro e acabam danificando seus veículos, também da mesma forma, o concerto
de buraco da Rua Henrique Bauermann, com esquina com a Rua Cônego Pedro Bremm,
também tem um enorme de um buraco, que precisa ser resolvido, também solicitamos ao
Executivo através da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, envie a relação de
promoções e eventos de 2013, os já realizados e o que faltam ser realizados no final do ano
nessa Secretaria, também estivemos na sexta feira passada, junto com o Proprietário do
Pierre Maciel, e a Comissão dessa Casa, eu e o Vereador Telmo, tivemos na CISPOA, para
tentar resolver, o Vereador não pode estar presente, faz parte dessa Comissão, e agente vê
bons frutos para a reabertura daquele frigorífico, e também que vamos estar no dia 13, na
Comissão da Agricultura da Assembléia, para que agente possa de uma vez por todas resolver
esse problema, que traz um enorme prejuízo na cidade de Taquara, através dos frigoríficos, e
fabricas de embutidos em nossa cidade, e por sinal com grande conceito em todo o Estado,
que os Embutidos Smaniottos, e o Produto Santo Andre, nos temos que auxiliar, porque isso
é arrecadação para nosso Município, também quero dizer que nos temos a reunião aqui com
o pessoal do IACS, pra resolver o problema do lar das meninas, esperamos que amanhã nos
tenhamos o resultado esperado, e o mais importante, que as crianças de nosso Município,
possam ser abrigadas e protegidas, esse é nosso maior intuito, neste momento o Vereador
Roberto Timóteo, pediu um aparte e pronunciou o seguinte; Vereador Guido, eu só quero
aproveitar a oportunidade e pedir um pedido verbal, que encaminhe e faça uma resposta,
que eu havia feita uma cobrança perito de criminalística do Estado, na demora do
atendimento nos acidentes, e eles encaminharam dizendo que desconheciam esse fato,
agora eu quero aproveitar a moção de repudio do Vereador Eduardo, e anexar junto, e
encaminhar como resposta para eles, obrigado, neste momento o Vereador Guido Mario,
voltou com sua pronuncia: Também quero dizer e tranqüilizar nossos agricultores, que a Lei
Estadual 10.869, de 5 de Dezembro de 1986, no então Governador Antonio Brito, são isento
de impostos, os proprietários de maquinas agrícolas, maquinas de terraplanagem, tratores,
barcos de pescas, ciclomotores e veículos de força motriz elétrica, não pagam impostos,
então importante que nossos agricultores terem essa ciência que esses veículos não pagam
impostos, e Senhor Presidente, quero mandar votos de pesar aos familiares do Senhor
Arlindo Nogueira Amaral, pai do Ex Vereador Juarez Nogueira do Amaral, foi Vereador desse
Casa, e a todas de sua família, pois perde um pai não é fácil, já perdi o meu, sei como é a dor,

e fica aqui meu voto de pesar a essa família maravilhosa, um grande abraço a todos, que
Deus nos proteja, e que nos possamos estar aqui na semana que vem, obrigado. VEREADOR
LAURI FILLMANN. Saúda a todas as pessoas presentes. Inicialmente eu quero parabenizar a
Servidora Marilene, pelo seu aniversario, saúde, paz e tudo de bom, você merece, sábado à
noite tivemos a oportunidade de participar de um evento muito bonito, um casamento de
dois jovens, famílias lá do Morro Alto, e eu não poderia de deixar de saudá-los, pois são
momentos especiais, pessoas trabalhadoras humildes, e que nesses momentos sabem dar
valor as coisas bonitas da vida, parabéns a Família Ficher, Família do Artur, pela aquela festa
muito linda, encaminhei nessa noite uma solicitação ao Executivo, a Administração
Municipal, para dar uma atenção especial na questão da recuperação das nossas vias,
calçamento, não é de hoje, mas é impressionante como tem dia a dia se deteriorado nossos
calçamentos, tem ruas que praticamente não da mais para andar, eu poderia citar aqui 30,
mas estou citando 3, para começar, ali na Santa Rosa Pascoalina Faedrich, que liga Rosa Elsa
até em cima a ERS020, a Mundo Novo, a Pinheiro Machado, lá na Santarém num trecho lá em
baixo em Santarém, do 17 de Abril, até aqui na ERS020, Sebastião Amoretti, olha é
deplorável, para andar de carreta ta difícil, pobre dos condutores de carros, e nossos carros,
como nossa cidade é carente nesse sentido, é preciso mudar o foco, ta na moda usar a
palavra mudar o foco, é focar, eu não vejo, não sei se a Administração ta com dificuldades,
uma equipe que vai recuperando aos poucos as ruas, uma a uma, mas é imprescindível, não
da mais mesmo, neste momento o Vereador Telmo Vieira, pediu um aparte e pronunciou o
seguinte: Hoje estávamos reunidos com o Prefeito, no qual nos informou que fez o contrato
com uma equipe de calçeteiros, e uma das ruas que vão ser recuperada, vai ser a Mundo
Novo, ai vai começar a se tratar esse trabalho, neste momento o Vereador Lauri Fillmann,
voltou com sua pronuncia: Boa noticia, porque realmente a situação é bem complicada,
estive semana passada acompanhando pessoas até o posto de saúde do Bairro Empresa, e
naqueles momentos de espera, estive dando uma olhada, vejo aqui, que o Vereador Valdecir
esta encaminhando uma homenagem a uma senhora, denominando a academia de saúde, e
entendo que está ficando muito bom aquilo lá, como aqui na praça central, tomara e deixo
isso aqui, no sentido de desafio, que as pessoas façam uso desses equipamentos, penso que
nos seres humanos valorizamos e tiramos muito pouco tempo para a saúde, então onde
colocado esses equipamentos, que as pessoas tirem uns minutinhos por dia, para fazer uso,
me chamou a atenção que tinha um cidadão muito bravo com aquela colocação daquela
academia, dizendo que era dinheiro posto fora, porque é melhor comprar remédio para o
SUS, é importante também, mas a prevenção, com certeza é fundamental, é lamentável, isso
prova mais uma vez, estamos longe de valorizar a saúde, a nível de prevenção, tem que ser
trabalhada essas idéias com certeza, quero deixar aqui rapidamente, um requerimento
verbal, de sugerir a Administração Municipal, que estude a possibilidade de quando investir
em maquinários, de adquirir um rolo compactador para as estradas, tenho convecção disso,
faria diferença, quando posto um cascalho, saibro, faz mutirão, e esse rolo passando
prensando por cima, tenho certeza que a durabilidade seria bem outra, nosso Município
felizmente não tem isso, e tenho certeza que é um equipamento de muita importância,
obrigado e uma boa semana a todos. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA. Saúda
a todas as pessoas presentes. Eu gostaria inicialmente de lembrar o trabalho da Brigada
Militar, ta sendo auxiliada por PMS pela Policia Militar de Sapiranga, reforço do
patrulhamento rural, também tem notados PM a pé em alguns Bairros, em duplas,
lembrando dos velhos tempos de Pedro e Paulo, e desejar melhoras aos PM que sofreram um
acidente trágico em seu trabalho, numa perseguição Policial de algum veiculo suspeito, e
pelo que sei, o acidente ocorreu pelo devido, só a Pericia poderá dizer com precisão, por
falha mecânica, neste momento o Vereador Régis Souza, pediu um aparte e pronunciou o
seguinte: Eu queria me associar e colabora com o pedido do Vereador Beto Timóteo com
relação a resposta do IML, e IGP que seja feito pela Casa, o levantamento dos últimos 5 anos,
com relação as solicitações já realizadas anteriormente, que se falta efetivo, falta pessoal

para atender a comunidade, obrigado, neste momento o Vereador Balbino, voltou com a sua
pronuncia; Vereador Beto Timóteo, eu gostaria de lembrar, o senhor estava na reunião, e o
Prefeito nos coloco que a uma possibilidade bem viável de uma aquisição de uma área na
empresa, para a construção de casas populares, em torno de 100 casas, já existe um projeto,
um estudo, e a possibilidade de isso acontecer o mais breve possível, eu fiz um
requerimento, solicitando a Administração e junto a Conselho Municipal de Transito, que
efetue alguma mudança no trajeto de todos os horários de linha do circular, que se direciona
ao Bairro Centro, subindo pela Rua Nelson Renck e dobrando na Emilio Lucio Esteves,
descendo pela Edmundo Saft, colocando uma parada em frente a Secretaria do Meio
Ambiente, ali fica bem mais próximo do Centro, e facilita com bastante certeza, que é um
pedido e reivindicação de pessoas, ao Centro de nossa cidade, para seus afazeres, mantendo
os horários que passam, Bairro Centro, aqueles horários que passam em frente ao hospital
em horário de visita. Senhor Presidente, mas dividas surgem do Ex Prefeito Délcio, que tem a
cara de pau de ir para uma radio falar mau do Prefeito Atual, ele teve 8 anos, e causou um
prejuízo a esse Município de mais de 50 anos, volto a dizer, desrespeito os funcionários,
devendo quase 7 milhões ao RPPS, deixando de pagar, teve a cara de pau por conseguir
parcelar por 20 anos essa divida, e ainda vai para uma emissora de radio questionar sobre a
idoneidade de outra pessoa, volto a dizer nessa Casa, quem foi impossibilitado de concorrer,
condenado pela Lei de Ficha Limpa, foi o Ex Prefeito Délcio, volto a dizer, ele deveria cavar
um buraco bem fundo, e se enterrar de vergonha, eu tenho aqui, como falei em novas
dividas, a Agrotal, como falou o Vereador Guido comentou, mas de 21 mil reais, e aqui ta
escrito, Secretario de Educação, declaro que foram feitos serviços e a divida existe, isso o
Secretario de Educação da época, temos divida aqui de Março, abril, Junho, tudo do ano
passado, que ele não pago, mais um que surgiu que ele não pago, isso aqui ele vai contentar
também, são documentos da Secretaria dele, do Secretario dele, escritos lá, quando o Ex
Prefeito procura uma emissora, ai ele vai questionar documentos e denuncias, quando ele é
quem faz as maiores denuncias, Senhor Presidente, também quando ele fala em idoneidade,
legitimidade de honestidade, aqui existe um documento, aonde foi feita uma denuncia em
2012, ao Ex Diretor Cláudio Rocha, e que foi arquivado, um muro de quase 8 metros de
altura, que causa perigo as residências próximas, próximo a FACCAT, continua da mesma
maneira, e as pessoas temem por isso, então essa semana estou fazendo um requerimento,
novamente para que a Administração veja isso, se o Município tive que ajuizar, que assim
seja feito, porque vale a integridade e a segurança das pessoas que ali moram, porque essa
residência, aqui esta o nome de uma pessoa amiga do Ex Prefeito Délcio, e com certeza foi
protegida, com seus Diretores e por ele mesmo, arquivando assim o processo e o
requerimento legitimo de pessoas que ainda hoje, de 2012, então Ex Prefeito Délcio, eu
gostaria de sugerir ao Senhor, que pare de levantar calunias, e reconheça o trabalho que ta
sendo feito, que o senhor não fez, e a sua magoa, era que dizia em campanha, em que o 24
horas não abriria, e abriu, ta funcionado, os posto de saúde também, farmácia aberta,
medicação para todas as pessoas, com 3 médicos atendendo, 2 no Piazito, 3 médicos no 24
horas, isso é fato e o que nunca aconteceu, e até hoje pedi para o Prefeito que tirasse aquela
placa, 12 horas, hoje é 24 horas, hoje funciona, promessa de Governo que vem sendo
cumprida, e é inegável que isso ocorra, isso é uma magoa muito grande para o Ex Prefeito,
mas que ele pare de picuinhas como ele dizia, que tudo pra ele é irregular, ele é o único
correto, ele que conteste tudo o que eu disse aqui, como ele tem o costume de dizer, se eu
to mentindo, faltando com a verdade, ele que me conteste, Ex Prefeito Délcio, se enterre em
um buraco, ou vai rachar lenha, conformo o Vereador Guido Mario disse, mas menos em São
Francisco de Paulo em minha terra conforme sugeriu, na serra não admitimos esse tipo de
gente, obrigado Senhor Presidente. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL. Saúda a todos as
pessoas presentes. Na ultima quarta feira, dia 5 de Junho, estive em Brasília na manifestação
da liberdade Religiosa, liberdade de expressão, família tradicional, e da vida, um evento
organizado pelas maiores lideranças religiosas desse País, interessante Vereador Valdecir,

que é uma manifestação a favor daquilo que acreditamos, não fomos lá nos manifestar
contra a, c, ou contra isso e aquilo, fomos sim fazer uma manifestação em favor daquilo que
entendemos correto, que é o certo, interessante ressaltar Vereador Eduardo, que a mídia
pouco falou, um evento com mais de 50 mil pessoas em plena quarta feira, 3 horas da tarde,
e a mídia quase não trouxe nada, à poucos dias houve uma manifestação a favor da
maconha, marcha da maconha, tinha 1.500 pessoas, a mídia só faltou fazer um programa
especial, para contar que tinha 1.500 pessoas, então eu acho que ta acontecendo, uma
discriminação com o povo religioso, com os Evangélicos, mas quero reiterar aqui, que este
Vereador vai continua defendendo esses princípios, valores, liberdades Religiosas, liberdade
de expressão, família tradicional e a vida, na ultima terça feira, tive na reunião ordinária da
Associação de moradores de Olhos D’água, quero parabenizar aquela comunidade, pela
união que eles tem tido, uma bela reunião, compareceram bastante gente, estão bastante
unidos, fizeram bastantes reivindicações, inclusive to procurando uma reunião com o
Prefeito, porque diversas indicações foram feitas, e não foram atendidas, então vamos tentar
ai conversas com o Prefeito, para junto com o Prefeito se buscar a melhor forma de realizar
esses serviços lá, uma das reivindicações, foi o retorno de gel referencia mento, que foi
lançado na Administração passada, onde as propriedade rurais são marcadas, recebem um
código, marcadas por GPS, esse código esta com a Policia Militar, e qualquer acionamento a
Policia com esse código já sabe exatamente onde é propriedade, e não perde tempo
correndo no interior, por GPS ela corre e vai direto lá, auxilia a rapidez do atendimento, é
bem maior, também fiz uma indicação que tire um monte de terra na ERS239, no acesso do
Rio da Ilha, ali existe montes de terras, deixado pela duplicação da ERS, que atrapalha a saída
e entrada de carros, então espero que a Secretaria Distrital tome providencias, é um trabalho
bem simples de fazer, retirar aqueles monte ali, para que seja mais fácil os veículos entrar e
sair, reitera também o convite amanhã, Sessão Solene em homenagem aos 51 anos de
fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, quero reitera o convite a todos os
Vereadores, todos os agricultores, e dizer que o Sindicato esta se mobilizando, e amanhã essa
Casa certamente estará cheia, para que agente possa fazer uma bela homenagem aos
agricultores, já fiz requerimento verbal, escrito, já estive na Secretaria de Obras conversando
com a Diretora Sheila, já levei o morador lá da Rua Honório Lemos, Bairro Mundo Novo,
morador que está na Casa hoje, onde agente pediu um ensaibramento de 25 metros de
estrada, a Rua já é calçada, falta 25 metros, que está péssimo e precisa de um
ensaibramento, eu quero dizer Sheila, não é pra mim, não é eu que estou pedindo, é a
comunidade, quero reitera esse pedido, duas ou três cargas de saibro resolvem o problema,
quero desejar a todos uma boa semana, muito obrigado. VEREADOR NELSON JOSÉ
MARTINS. Saúda a todas as pessoas presentes. Vereador Moisés o Prefeito Tito foi ao
Loteamento a um mês e meio e nada foi feito até agora, complicado, foi lá para olhar, levei
ele lá para olhar, infelizmente as coisas não tão mais andando como agente esperava, mas
vamos hoje falar de uma caso que é uma prioridade nesse País, que é a saúde, todos nos
sabemos, e hoje a Vereadora Sirlei até falou de uma pessoa que precisava de uma baixa no
hospital das clinicas, mas não tem leito, o pior de tudo não é isso, é agente paga impostos de
renda, esperando que seja um dinheiro bem aplicado, e vermos, essa noite, era 2 horas da
madrugada, quando passava na TV, eu soube que a Presidente desse País, que nunca teve
nem uma divida perdoada por outros Países, perdôo 900 milhões dólares de alguns Países
que devem para o Brasil, é fazer grau com o dinheiro dos outros, eu vou enviar, quero fazer
por escrito essa semana, eu quero que ela me confirme realmente se ela perdôo essa divida,
eu não entendo, como ela vai perdoar uma divida se não passa pelo Senado e nem pela
Câmara dos Deputados, e ai quando ela me devolver, eu vou fazer através de SEDEX para que
chegue nela, e ela me devolva dizendo que sim, que perdôo 900 milhões de dólares, isso é
uma vergonha num País que não tem saúde, ta ai a situação, não tem segurança, vai lá fazer
continência com boné dos outros, não se ela me devolver dizendo que fez isso, eu quero
enviar ao Senado e a Câmara dos Deputados, eu quero enviar através de SEDEX, para ver o

que eles vão fazer, primeiro, porque nos não conseguimos aumentar um hospital em Porto
Alegre, não tem dinheiro para isso, que não é 900 milhões, é 100, 200 mil reais, 1 milhão de
reais para aumentar um hospital, porque hoje não tem mais em Porto Alegre, não adiante,
não existe mais, os próprios planos de saúde como o IP já tem dificuldades de fazer baixa,
olha se isso procede, é uma vergonha, e tudo é quietinho, eu fiquei sabendo ontem , puxei
isso na internet, isso tava na revista veja, e eu tentei comprar essa revista hoje, do dia 5, eu
soube ontem a noite, e não se encontrou mais a revista, até porque eu acho que eles
compram todos os exemplares, para tirar da circulação, se nos hoje, com a situação que nos
enfrentamos ai, os aposentados ganham uma miséria, porque eles vão baixando de uma
forma, que quem ganha mais de uma salário mínimo, 2 salários mínimos, ai em 10 anos ta
ganhando um salário mínimo, se hoje tão tirando dinheiro dos aposentados que contribuíram
para chegar lá, e ai se sabe, que não é só isso, o Presidente Lula perdôo uma divida da
Venezuela, se não sei quanto, isso tem que vir a luz do dia, espera um pouquinho, esse
dinheiro não é deles, esse dinheiro é nosso, é uma parte de cada um, porque cada Brasileiro
que nasce, já nasce devendo pela divida externa que esse País tem, vocês sabiam que a cada
Brasileiro que nasce, nasce com uma divida, o Brasileiro nasce com a divida, e ela vai lá em
outro País, e faz um grau, e perdoa 900 milhões de dólares, é uma vergonha, e quero dizer
mais a vocês, descobri a 4 anos atrás, que o Brasil doava leites que estavam sobrando, faça
mil favo, a 4 anos atrás o Brasil doava leite, não sem formol, formou foi feito para nos, ai
pegavam e doavam leite, que nesse País falta leite para a população pobre, eu quero dizer
para vocês uma coisa, eu vou fazer através de SEDEX e quero essa resposta, e daí para frente
eu vou cobrar dos Deputados e Senadores, que eu não vejo eles se manifestar sobre isso, isso
é uma vergonha, era isso que eu tinha para falar, obrigado. Após a Palavra em Expediente o
Presidente da Casa deu início a Ordem do Dia, solicitando que a Diretora Legislativa
procedesse na leitura do Projeto em pauta, acompanhado dos Pareceres das Comissões
desta Casa, para posterior discussão e votação em Plenário. Antes disso, de acordo com o
artigo 135, § 1º do Regimento Interno desta Casa, foi comunicado que o Veto a seguir
subscrito, será votado na próxima Sessão Ordinária, dia 17 de junho do corrente ano. VETO
TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 079/2013 de autoria do VEREADOR EDUARDO CARLOS
KOHLRAUSCH - Propõe ao Executivo Municipal o agendamento por telefone, de consultas nas
unidades de saúde do Município de Taquara, Posto 24 Horas, postos de saúde em todo o
território taquarense, ou qualquer unidade de saúde que possua convênio com o Município
de Taquara, para pacientes idosos e pessoas com deficiência e dá providências. ORDEM DO
DIA: 2ª VOTAÇÃO: PROJETO DE LEI Nº 094/2013 (Executivo nº 078) Inclui na ação 1008, do
programa 0013, da subfunção 782, da função 26, da Unidade 03, do Demonstrativo X, do
Anexo II, da Lei de Diretrizes Orçamentária Municipal as Ruas: Picada Gravatá, 13 de maio,
Rock Feller e Venezuela. Na Comissão Geral de Pareceres o Relator Vereador Arleu Machado
é pela aprovação do Projeto com Emendas por ele apresentadas, acompanhado de votos
favoráveis dos demais membros da Comissão Vereadores Régis de Souza e Sirlei Silveira. Na
folha 11 do processo, o autor das Emendas, Vereador Arleu Machado, retirou as mesmas e na
folha 12 apresentou novas Emendas ao Projeto. A Comissão de Orçamento, Finanças e
Fiscalização apresentou Parecer favorável ao Projeto observada às novas Emendas
apresentadas na CGP. As Emendas foram APROVADAS por unanimidade e em seguida o
Projeto acompanhado das Emendas também foi APROVADO por todos os Vereadores.
Manifestaram-se os Vereadores: Arleu Machado e Nelson Martins. Dando segmento aos
trabalhos da noite o Presidente da Casa, com a concordância dos demais Vereadores colocou
em bloco votação da matéria a seguir e a mesma foi APROVADA por unanimidade. Segue a
matéria: Moções: Moções de Repúdio nºs 012 e 013/2013, respectivas dos Vereadores
Moisés Rangel e Eduardo Kohlrausch e Moção de Aplauso nº 014/2013 do Vereador Roberto
Timóteo. Requerimentos: Nºs 145 149/2013. Pedidos de Informações: Nºs 084 a 086/2013.
Indicações: Nºs 510 a 533/2013. Ata: Nº 3.897. Requerimentos Verbais: VEREADOR TELMO
VIEIRA: 1º - Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente,

providencie o serviço de patrolamento e ensaibramento no “Beco City”, esquerda quem vai
pela Rua Picada Gravatá, sentido Centro/Bairro, logo após o Colégio Theóphilo Sauer.
VEREADOR LAURI FILLMANN: 2º - Solicito que o Executivo Municipal, estude a viabilidade de
adquirir um rolo “compactador” para melhorar a qualidade de nossas estradas do interior,
especialmente quando a colocação de saibro e cascalho, para melhor fixação e
consequentemente, maior durabilidade. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS
SANTOS: 3º - Ao senhor Antonio Pedro da Luz Figini - Perito Criminalístico Engenheiro e
Diretor do departamento de Criminalística/Secretaria da segurança Pública – Instituto Geral
de Perícias, Porto Alegre/RS - Solicita que seja encaminhada cópia da Moção de Repúdio Nº
013/2013, de autoria do Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, assinada por todos os
Vereadores desta Casa, relatando o ocorrido no último dia 30 de maio de 2013, na cidade de
Taquara/RS, um acidente que vitimou uma criança de 10 anos e não bastasse a dor da perda
de um ente querido, a família teve que esperar cerca de cinco horas até que os peritos
chegassem ao local. Tendo em vista a Informação nº 01/2013 – DC/IGP SPI nº 002711205/13.9 de vossa autoria, conforme anexo, faz-se necessário este encaminhamento para
que Vossa Senhoria tenha conhecimento do fato e possa juntamente com o Governo do
Estado, tomar as devidas providências. Sendo o que se apresenta para o momento, e na
certeza de que Vossa Senhoria irá se empenhar para a busca das soluções. Na sequência
foram lidos os seguintes Comunicados: 1º - Dia 11/06/2013, às 15h haverá reunião com a
Comissão Especial Pró Criança e Adolescente, para tratativas do Lar das Meninas, solicitada
pela Vereadora Sirlei Silveira. 2º - Dia 11/06/2013, às 19h ocorrerá Sessão Solene em
homenagem aos 51 anos de Fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taquara,
solicitada pelo Vereador Moisés Rangel. 3º - Dia 13/06/2013, às 8h30min, haverá reunião do
COMUDE com Diretores das Escolas Estaduais, representantes dos órgãos de segurança
pública, representantes da saúde e autoridades. 4º - Dia 17/06/2013, às 17h, reunião sobre a
ONCOPREV, solicitada pelo Vereador Adalberto Lemos. 5º - Dia 20/06/2013, às 14h, terá a 4ª
reunião referente ao maior efetivo policial rodoviário e balança de pesagem, solicitada pelo
Vereador Eduardo Kohlrausch. 6º - Dia 24/06/2013, às 17h, reunião com o Secretário
Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças, João Moura referente às irregularidades em
algumas cobranças do IPTU de 2013, solicitada pelo Vereador Roberto Timóteo. 7º - Convite
do COMUDE para dia 25/06/2013, às 19h, Assembleia Municipal da Participação Popular
Cidadã. Nada mais havendo a tratar, às 20h10min, o Presidente agradeceu a presença de
todos e declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, agendando outra para o dia 17 de
junho do corrente ano, às 18 horas, no Plenário desta Casa. E, para constar, lavrei a presente
Ata, que segue assinada por mim Silvana Fernandes Lopes e pelo servidor Diego Miranda, o
qual transcreveu a Palavra em Expediente, onde após lida e aprovada também será assinada
pelos Vereadores desta Casa Legislativa. Sala de Sessões, 10 de junho de
2013............................................................................................Silvana Lopes e Diego Miranda.

