ATA Nº 3.900
Aos 17 dias do mês de junho do ano de 2013, às 18h20min no Plenário da Câmara de
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 26ª 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. 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 o Coordenador Municipal de Defesa Civil, senhor
Paulo Mello fizesse uso da Tribuna Popular para a divulgação do 4º Encontro de Defesa Civil
que ocorrerá no dia 05/07, na cidade de Rolante. 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
389/2013, em atenção a Indicação nº 421/2013, do Vereador Guido Mario, contida no Ofício
D.L nº 252/2013. OFÍCIO Nº 463/2013, encaminha Leis Municipais nºs: 5.238 e 5.239,
sancionadas em 05 de junho do corrente ano. OFÍCIO Nº 468/2013, em atenção ao Pedido de
Informação nº 075/2013, do Vereador Guido Mario, contido no Ofício D.L nº 276/2013.
OFÍCIO Nº 470/2013, em atenção ao Pedido de Informação nº 074/2013, da Vereadora
Sandra Schaeffer, contido no Ofício D.L nº 274/2013. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS:
PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº 02, do dia 17 de junho de 2013, de autoria da
MESA DIRETORA: Inclui o § 2º no Art. 15, da Lei Orgânica. PROJETO DE LEI Nº 114/2013, de
autoria do VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Autoriza o Poder Executivo a conceder
permissão para a queima controlada no Município de Taquara, conforme Lei estadual nº
13.931, de 30 de janeiro de 2012, que alterou o código florestal estadual. PROJETO DE LEI Nº
115/2013 (Executivo Nº 93) – Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de
Entorpecentes – COMEN e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 116/2013 (Executivo
Nº 95) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para Daniella Petry
Castilhos, a fim de participar do Concurso Miss Beldade Gaúcha 2013. PROJETO DE LEI Nº
117/2013 (Executivo Nº 96) Cria o Comitê de Investimentos para a gestão dos recursos do
RPPS – Regime Próprio de Previdência Social. PROJETO DE LEI Nº 118/2013 (Executivo Nº 97)
Autoriza o Poder executivo a repassar recursos financeiros para a ASSOCIAÇÃO TAQUARENSE
DOS AMIGOS CICLISTAS – ATAC e dá outras providências. REQUERIMENTOS: Nº 150/2013
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Por meio do presente, solicito ao Presidente desta
Casa, Vereador Nelson José Martins, que seja convidado o Exmo Senhor Presidente da
Assembleia Legislativa, Pedro Westphalen, para que conceda a medalha da 53ª Legislatura,
proposta pelo deputado João Fischer (Fixinha), para a empresa TCA Informática pela
conquista do Prêmio Nacional de Inovação. Nº 151/2013 VEREADORA SIRLEI TERESINHA
BERNARDES DA SILVEIRA: Venho, por meio deste, requerer ao Presidente do Legislativo
Municipal, Senhor Nelson Martins, a criação de uma Frente Parlamentar de apoio ao
Movimento Nacional “Saúde + Dez”, criado com o propósito de mudar a lei que determina o
Investimento do Governo Federal na área da saúde, para somarmos na luta assumida pela
Assembleia Legislativa do Estado do RS: “Todos pela Saúde”, apoiando às Santas Casas de
Misericórdia, Hospitais e entidades filantrópicas na Área da Saúde do RS, coordenada pelo
Deputado Ronaldo Santini (PTB), contando com a parceria nas coordenações regionais de
Deputados Estaduais do PSDB, PDT, PP, PT, PSB e PMDB, estabelecendo na noite de hoje,

uma Comissão Temporária Especial, regulada através do Artigo 68, Inciso I, do Regimento
Interno deste Legislativo, com a participação do maior número de Vereadores possível, para
juntos divulgarmos aos eleitores o movimento que ora se instala em nosso país, com a
finalidade precípua de criação de um Projeto de Lei de Iniciativa Popular determinando que
dez por cento das receitas da união sejam destinados ao SUS, pois atualmente, apenas 3,8%
do PIB Nacional é responsável por atender 85% da população brasileira. Os vereadores desta
casa, tomando a decisão de assinar o formulário e coletar assinaturas, estarão contribuindo
para aumentarmos os investimentos federais em saúde em mais de 35 bilhões, verba esta
que o Brasil precisa usar para salvar vidas e promover o bem estar do seu povo. O povo
brasileiro tem o direito de decidir onde quer que o dinheiro arrecadado, através dos
impostos que paga, seja aplicado, motivado por essa máxima, senhores Vereadores, vamos
trabalhar sério rumo ao 1,5 milhão de assinaturas, ou seja, 1% do eleitorado brasileiro para
que a união, assim como os Estados e os Municípios já o fazem, também passe a aderir ao
princípio da percentualidade que hoje estabelece em Município: 15%: Estado: 12%. Projeto
de Lei de Iniciativa Popular concluído e votado: Município: 15%; Estado: 12%; União: 10%. Nº
152/2013 VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Vem através deste enviar Votos de
Congratulações à Igreja Assembleia de Deus de Taquara Cong. Santa Rosa, pelo 5º Encontro
de Jovens realizado neste final de semana, com o Tema: “Jovens em busca de um
Avivamento.” (Hc 3:2). Parabenizo a todos pela realização de mais este belíssimo evento, nas
pessoas dos Líderes locais: Elizier Hann e Raquel Hann. Nº 153/2013 VEREADOR EDUARDO
CARLOS KOHLRAUSCH: Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente solicitar
ao Excelentíssimo Deputado Federal Ronaldo Nogueira (PTB), que destine a nossa cidade
Emenda Parlamentar para calçamento das Ruas: -Ricardo Olm; -Pastor Harder; -Lothar
Reihener. Todas no Bairro Cruzeiro do Sul, as fotos mostram inclusive de que a referida
emenda parlamentar irá beneficiar mais de 100 (cem) famílias taquarenses. Nº 154/2013
VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Através do presente venho solicitar ao Diretor
Presidente da Empresa OI, do Rio Grande do Sul, informações referentes sobre os motivos
pelos quais muitos telefones públicos (orelhões), estão sendo retirados da cidade de Taquara.
Certo de contar com vossa compreensão, aguardo informações. PEDIDOS DE INFORMAÇÕES:
Nº 087/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o
Executivo Municipal informe esta Casa Legislativa o número de Professores, com cópia das
Portarias de 20 ou 40 horas, concursados ou não, bem como cópia de livro ponto de todos os
Professores, inclusive da Direção, desde o início do ano letivo de 2013 da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Zeferino Vicente Neves Filho, em Pega Fogo, interior de Taquara. Nº
088/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo
Municipal informe esta Casa Legislativa porque razão o Sr Claudio José Matte, morador do
Bairro Santa Rosa portador de uma doença grave, tem sido alvo de constantes erros em
marcação de consultas em Porto Alegre, onde pelo menos duas vezes foi vítima de erro. Na
segunda-feira, dia 03 junho saiu de Taquara doente e chegando lá não pode consultar por
falha, e, nesta sexta-feira dia 14 de junho com consulta marcada por funcionário do Posto 24
horas saiu doente às 4 horas da manhã chegando lá novamente não havia consulta
agendada. Por esta razão peço providências imediatas na correção deste problema. Nº
089/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo
Municipal informe esta Casa Legislativa sobre o andamento do pedido de auxílio financeiro
para a Associação de Moradores do Bairro Santa Rosa, conforme protocolo 11720/12, de
28/11/12, para a continuidade de sua obra social. Nº 090/2013 VEREADOR ROBERTO
TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal encaminhe a esta
Casa Legislativa uma lista das pessoas que são transportadas pelo ônibus da saúde, contendo
cópia que tenha sido encaminhada ao DAER, e lista de controle dos encaminhamentos da
Secretaria de Saúde, juntamente com os pedidos dos Médicos, dos últimos 60 dias.
INDICAÇÕES: Nº 534/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo
Municipal estude a possibilidade de incluir a Rua Germano Paiva, no Bairro Mundo Novo,

junto ao Projeto de Lei nº 094/2013 (Executivo nº 78), o qual foi aprovado na última Sessão
Ordinária do dia 10/06, que trata da obra de calçamento previsto na Lei de Diretrizes
Orçamentária. Tal pedido se justifica, pois trata-se de uma antiga reivindicação dos
moradores. Nº 535/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal,
juntamente com a Secretaria competente providencie o recolhimento de galhos provenientes
de podas de árvores nos seguintes locais: Rua Júlio de Castilhos, em frente à Câmara de
Vereadores; Rua Alcides Levino Bauer, nº 195, Bairro Petrópolis, lembrando que neste local
os galhos se encontram junto a uma boca de lobo propiciando a obstrução da mesma. Nº
536/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal,
juntamente com a Secretaria competente providencie uma revisão de iluminação pública na
localidade de Três Pinheiros, nas proximidades da nova Igreja. Nº 537/2013 VEREADOR
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal,
juntamente com a Secretaria competente instale um abrigo de ônibus na Rua dos Bancários,
nº 103, Bairro Santa Rosa, defronte ao Mercado “Quero Quero”, conforme pedido realizado
pela Associação dos Moradores do Bairro Santa Rosa. Nº 538/2013 VEREADOR ROBERTO
TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria
competente proceda em caráter de urgência na reposição de calçamento na Rua Tristão
Monteiro, próximo a Capela Ecumênica, numa extensão de uns 30 metros, pois no local foi
realizado um conserto e está causando outros prejuízos, por exemplo, todo o saibro está indo
parar dentro dos bueiros criando um valo na Rua. Nº 539/2013 VEREADOR ADALBERTO
CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria
competente providencie a colocação de uma luminária na esquina da Rua 7 de setembro com
a Rua Picada Gravatá, próximo ao nº 1035, bem como o conserto de outra que está
queimada, próximo a este mesmo nº. Nº 540/2013 VEREADOR EDUARDO CARLOS
KOHLRAUSCH: Gostaria de indicar, se houver possibilidade orçamentária, de ser
providenciada a colocação de canos, junto aos fundos da Empresa JUAREZ DA SILVA
CARRÃO, CNPJ: 09.097.748/0001-29, localizada no Bairro Empresa. A referida Empresa, na
Lei Municipal nº 4.401, de 24/12/2009 (em anexo), se dispôs a ter um faturamento anual de
R$ 100.000,00 (cem mil reais) e gerar 20 (vinte) empregos, hoje a Empresa, não somente
cumpri a Lei Municipal, como tem um faturamento anual de R$ 800.000,00 (oitocentos mil
reais) e gera 30 (trinta) empregos, isso sem dúvida significa receita para o Município de
Taquara, sendo que este Vereador foi chamado pelo Empresário na semana passada, para
pleitear essa possibilidade junto ao Executivo Municipal de Taquara, devido mau cheiro ser
constante, pelo esgoto ao céu aberto, como testificam as fotos em anexo. Sendo assim,
coloco meu gabinete à disposição do Executivo para tratar de assuntos de interesse da
comunidade taquarense. Nº 541/2013 VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Grande
parte da comunidade taquarense com quem tenho falado, se mostrou satisfeita com o
objetivo do Executivo Municipal, quanto a questão de asfaltamento da Rua Picada Gravatá,
com certeza irá inaugurar uma nova fase da História do Município de Taquara, isso irá
valorizar ainda mais, toda a comunidade taquarense, mas enquanto isso, gostaria de indicar
se houver possibilidade orçamentária de ser providenciado o conserto dos buracos existentes
naquela rua, como mostram as fotos em anexo. Tal indicação se faz necessária devido ao
grande movimento que ocorre diariamente, e que não somente a comunidade que ali passa,
mas os próprios taxistas, que ganham seu dia a dia transportando seus passageiros, e esses
profissionais sofrem muito com o conserto de seus veículos, devido ao calçamento
acidentado feito em gestões passadas e que este Vereador foi chamado pela comunidade na
semana passada para pleitear essa possibilidade junto ao Executivo. Sendo assim, coloco meu
gabinete à disposição do Executivo Municipal de Taquara, para tratar de assuntos de
interesse da comunidade taquarense. Nº 542/2013 VEREADOR EDUARDO CARLOS
KOHLRAUSCH: Gostaria de indicar se houver possibilidade orçamentária de ser providenciado
o conserto dos buracos no calçamento, junto a Rua Medianeira, ao lado do Supermercado
Müller, no Bairro Medianeira. Tal indicação se faz necessária devido ao grande movimento

que passa por aquela rua diariamente, e que tem ocasionado prejuízo a muitos veículos,
causando acidentes, ressalto que este Vereador foi chamado pela comunidade na semana
passada para pleitear essa possibilidade junto ao Executivo. Sendo assim, coloco meu
gabinete à disposição do Executivo Municipal de Taquara, para tratar de assuntos de
interesse da comunidade taquarense. Nº 543/2013 VEREADOR EDUARDO CARLOS
KOHLRAUSCH: Gostaria de indicar se houver possibilidade orçamentária de ser providenciado
o conserto da parada de ônibus, junto a Rua da Empresa, próxima da Fruteira do Bairro
Empresa, como mostram fotos em anexo. Tal indicação se faz necessária devido ao grande
número de usuários da referida parada, e por a mesma estar com o telhado quebrado,
impossibilita seu uso em dias de chuva pela comunidade do Bairro Empresa, ressalto que este
Vereador foi chamado pela comunidade na semana passada para pleitear essa possibilidade
junto ao Executivo. Sendo assim, coloco meu gabinete à disposição do Executivo Municipal
de Taquara, para tratar de assuntos de interesse da comunidade taquarense. Nº 544/2013
VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Gostaria de indicar se houver possibilidade
orçamentária de serem reaproveitados os paralepípedos existentes em frente à antiga
Secretaria de Obras no Bairro Empresa, e que são oriundos da Rua Anita Garibaldi,
justamente para a Rua Arlindo Cândido Rangel, cerca de 50 metros onde eles estão. Tal
indicação se faz necessária devido ao grande movimento que passa por aquela rua, o qual
tem ocasionado muita poeira aos moradores, e do fato de ser uma das poucas ruas do Bairro
Empresa que ainda não possui calçamento, vale ressaltar que a matéria prima, as pedras,
estão a poucos metros da Rua Arlindo Cândido Rangel, necessitando apenas o transporte das
mesmas, e é claro da mão de obra. Informo ainda que este Vereador foi chamado pela
comunidade na semana passada para pleitear essa possibilidade junto ao Executivo, e que a
própria comunidade se colocou a disposição de transportar as pedras para verem a frente de
suas residências calçadas. Sendo assim, coloco meu gabinete à disposição do Executivo
Municipal de Taquara, para tratar de assuntos de interesse da comunidade taquarense. Nº
545/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Através deste venho reiterar a Indicação nº 254, de 11
de março de 2013 no que segue: - Solicita ao Executivo Municipal que seja estudada a
possibilidade de buscarmos junto ao Ministério dos Esportes, recursos financeiros para
implantação nas Escolas Municipais em Taquara, do Programa Segundo Tempo. O Programa
Segundo Tempo, arca com as despesas das pessoas que irão trabalhar junto ao mesmo, bem
como fornece todos os equipamentos para a prática esportiva, além de 03 (três) lanches que
servem como um reforço alimentar para as crianças que frequentam o Programa. Sugerimos
ainda que as modalidades oferecidas às crianças que irão frequentar o Programa sejam
ampliadas, criando possibilidades da introdução do Jiu Jitsu, Karatê entre outros esportes
existentes. Certo de que esta Administração está voltada ao desenvolvimento não só do
Município, mas também dos nossos munícipes, faz-se necessário a aplicação deste Programa
para as nossas crianças e jovens, que é uma forma de ocupá-las nos turnos inversos com
práticas esportivas e reforços escolares. Com o impacto em longo prazo da frequência dos
mesmos, será percebida a diminuição dos riscos sociais, como a gravidez precoce e a
drogadição, que são temas importantes que podem ser combatidas através da ocupação de
crianças e jovens, com algum aprendizado e conhecimento. O pedido se justifica, pois até a
presente data não foi enviada nenhuma resposta a esta Casa. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA
RECEBIDA: Ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em resposta ao Requerimento
Verbal do Vereador Luiz Carlos Balbino, contido no Ofício D.L nº 276/2013, bem como a
Indicação nº 475/2013 do Vereador Valdecir de Almeida. Ofício da Secretaria Municipal de
Saúde em atenção a Indicação nº 497/2013, do Vereador Roberto Timóteo. Ofício do DAER Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, em atenção aos Requerimentos nºs 135 e
141/2013 do Vereador Roberto Timóteo. Ofícios do Gabinete do Governador do Estado do
RGS: 1- Acusa o recebimento da Moção de Apoio nº 011/2013, de autoria da Vereadora Sirlei
Silveira, com apoio de todos os Vereadores referente ao Movimento dos Representantes da
Indústria Matadoura e Frigorífica, Trabalhadores Rurais e Agentes Políticos; 2- Demandas das

Câmaras de Taquara, Igrejinha, Três Coroas, Rolante e Riozinho, contidas no Ofício D.L nº
165/2013. Convite da Brigada Militar para a Formatura de Promoção à Graduação do
Sargento da 1ª Turma e de Inclusão da 2ª Turma de Alunos do Projeto Policial Militar Mirim, a
realizar-se no dia 25/06. Moção de Repúdio da Câmara Municipal de Campo Bom, pela vinda
de médicos cubanos, cujo tempo de formação não é reconhecido pelo próprio país.
Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº
9.452/97. Comunicado do Ministério da Educação informando a liberação de recursos
financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento 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 ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS. Saúda a todas as pessoas
presentes. Esta semana eu vou falar exclusivamente da Consulta Popular, mais uma Consulta
Popular se aproxima ai, e mais uma vez a comunidade deve se integrar na busca de novos
recursos para nossa cidade, quero dizer que em muitos momentos, que quem realmente
trabalha acaba ficando de lado das conquistas que são feitas, através da Consulta Popular, e
aqui nos poderemos numerar varias conquistas para o Município de Taquara, equipamento
para os Bombeiros, inúmeras viaturas para a Brigada Militar, inúmeras viaturas para a Policia
Civil, diversas canchas poliesportivas, que foram feitas nas escolas, prédios, inclusive um da
Escola Felipe Marx, foi feito com a Consulta Popular do passado, compra do prédio da
Delegacia de Policia, esse Prédio novo, bem estalado, foi conquista também da comunidade
da Consulta Popular, construção do prédio da UTI, equipamentos, importante que se diga
isso, que vejo do COREDE, COMUDE, recursos que são adquiridos através do envolvimento da
comunidade, em 2010 tivemos a oportunidade, com um grupo de pessoas dobrarem a
atuação que acontecia no Município, talvez a primeira vez, nos tivemos a maior votação da
Consulta Popular, passando de 5 mil e poucos votos, para 11 mil votos, chegando num total
de 1 milhão e 19 mil reais, que foram distribuídos entre saúde, educação, segurança, sendo
desses 700 mil, que vai realiza a construção de 29 leitos no nosso hospital, trazendo mais
conforto e comodidade para nossa comunidade, é importante que se diga isso, porque a
comunidade como um todo, se envolve, e infelizmente passam os anos e as Administrações
Municipais não aprendem que devem valorizar as pessoas que são envolvidas nesse processo
de recurso para o Município, e infelizmente, acaba acontecendo, que na hora da vinda dos
recursos, deixa a comunidade de fora, deixa os representantes de fora, e eu quero dizer que
sofri isso no passado, e muito tranquilo para mim hoje dizer, como Vereador eu disse que o
Vereador na realidade, e hoje me sinto a vontade de dizer isso, que o Vereador tem
obrigação de trabalhar pelas causas da comunidade, que é um recurso que vem para a
comunidade, que nos que somos Vereadores, agente ganha para fazer esse trabalho, mas
nesse processo existe muitas pessoas que não ganham nada, que trabalham, fazem seu
trabalho voluntario, e buscam os recursos que vão beneficiar toda uma comunidade, então
nos estamos aqui, recebendo recursos que já estão depositados, viaturas para a Brigada
Militar, para Policia Civil, recursos para o hospital, e eu pediria que as entidades que ao
receber esses recursos, valorizem esse conselho, chamem os membros do conselho, para que
sejam junto, para que se de publicidade a esse fato, para que cada vez mais, possa se
envolver a comunidade, e a comunidade possa saber, que o voto dela da consulta popular,
resultou em algo positivo, porque muito agente houve na rua, porque não adianta votar,
porque esses recursos não vem, vem sim, eles vem estão ai, e muitas vezes são omitidos por
Administrações que não querem valorizar o trabalho voluntario, eu quero pedir com que a
comunidade no dia 25 de Junho agora, as 19 horas, venha a essa Casa, lote esse Plenário,
porque é um momento importante da Plenária, onde vão ser através da participação da
comunidade, a quantidade de delegados que nos vamos alcançar, que nos vamos fazer as
defesas e as prioridades, e vão fazer as decisões, é de fundamental importância, eu peço que

as escolas se organizem, que a área da saúde se organizem, Policia Civil, Policia Militar, e
tragam esse retorno para nossa comunidade, obrigado a todos. VEREADORA SIRLEI
TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Eu gostaria de
iniciar a minha fala, dizendo que durante essa semana eu caminhava pela Julio, ao lado da
Praça que fica em frente à Prefeitura, e quando eu estava caminhando, uma criança parou
em minha frente e pediu para ler uma poesia, e leu uma poesia inteira, logo em seguida
venho uma outra criança, e leu uma frase de uma historia, e uma terceira criança me pediu
para ler uma historia, e leu uma historia infantil inteira, enquanto eu descia pela calçada, eu
via que tinha um movimento na praça, e eu fui constatar o que estava acontecendo, e
encontrei ali, a Professora Ezolete, da Escola Calisto, e eles estavam ali fazendo uma leitura
para a população, cada criança com um livro em sua mão, contando historias, e eles me
tocaram, comprovaram o que eu sempre disse enquanto professora, nos só temos uma
forma de atingirmos sucesso na educação, é através do investimento da literatura infantil nas
series iniciais, e eles estão fazendo isso, e a professora disse que ela, e a Professora Vera
Scheffel, e mais uma Professora chamada, Tatiana, foram as mentoras do projeto, e todas as
quintas feiras a tarde, apartir das 13 horas, eles estão na praça em frente a Prefeitura, lendo
historias para a população, e eu só gostaria de pedir, a aqueles que estão nos ouvindo, e que
por acaso passarem pela praça, doem um minuto e ouça, eu também assisti pessoas se
negando, e as crianças votando para a praça bem chateadas, gente é um minuto que agente
destina para a crianças, mas é uma conquista para o futuro dela, o sucesso dela enquanto
leitor, e enquanto estudante, esta no desenvolvimento de sua leitura, tenhamos então
paciência e escutamos as nossas crianças, isso é muito importante, quero também Senhor
Presidente dizer, que estou requerendo hoje aqui, que se forme nessa Casa, uma Comissão
Especial, pois existe em nosso País um movimento chamado de saúde mais 10, e eu falo aqui,
que esse movimento, é um movimento Nacional que já vem a mais tempo, mas foi criado na
Assembleia Legislativa agora, todos pela saúde, é um movimento criado pelos Deputados
Estaduais, somados pelos Partidos das Siglas, PTB, PDT, PT, PSB, PSDB e PP, que formaram
uma Comissão, que na verdade é uma frente parlamentar Estadual, defendendo as
associações beneficentes, os hospitais, para que agente agora também, parceiros nessa
caminhada senhores Vereadores, e gostaria da atenção dos senhores, para que somem a este
movimento, que tenham conosco essa luta, para que agente vá a busca de assinaturas, para
que agente possa da determinando a união, para que ela passe para a saúde, 10%, porque
atualmente o que é passado para a saúde, é apenas 3,8% do PIB, e os Estados e Municípios
tem o valor, 15 e 13% respectivamente para a saúde, se nos conseguirmos fazer um
movimento fortes, que agente consiga conquistar bastantes assinaturas, nos conseguimos
através de uma iniciativa popular, fazer uma emenda a nossa constituição e obrigar a união,
para que ela destine 10%, para a saúde, se nos pensarmos bem senhores, nos temos os
Municípios e o Estado, destinando 15 e 13% e a união detentora da maior fatia do bolo,
destinando apenas 3,8%, então aonde eu preciso da parceria dos senhores, Vereadores, o
Vinicius chego antes em mim, porque eu estava conversando com ele, vou divulgar meu
trabalho, eu disse não divulgue o meu trabalho, divulgue o trabalho da Câmara de
Vereadores, que vai pegar junto, e vai sair com esse documento, conseguindo, conquistando
assinaturas, para que agente tenha essa emenda a constituição, nos precisamos atingir 1%
dos eleitores do Brasil, 1% é 1 milhão e 500 mil assinaturas, esse projeto já esta em 5 mil
Municípios Brasileiros, e agora chego no Município de Taquara, nos termos esse documento,
Prefeitura Municipal, nos Postos de Saúde, nas escolas Municipais, e tentarei colocar
também, nas escolas Estaduais, terá também na FACCAT, nos temos que ir atrás de nosso
eleitor para que assine, se alguém esta me ouvindo hoje e quer vir pegar uma folha na
Câmara de Vereadores, também sair buscando assinaturas, será um prazer entregar uma
folha, e serei eternamente agradecida a esse cidadão, ou cidadã que quer colocar, colaborar,
e quer fazer a união e contribuir para que a nossa saúde melhore, porque sinceramente nos
estamos com muitas problemas, e certamente é pelo baixo investimento que nos temos na

saúde, senhores para que vocês possam assinar esse documento, é preciso que tenham com
vocês o titulo do eleitor, então coloquem o titulo na carteira ou copiem o numero do titulo,
para saírem com ele, porque a final de contas, é 1%, do eleitorado Brasileiro, e para que
assinem, tem que ser comprovado com o numero do titulo, mas é uma cauda excelente e nos
temos que estar arrecadando, eu tenho um recadinho aqui, de nossa Presidente do PTB
mulher, Patrícia, que ela diz o seguinte, que nos estamos apoiando essa causa, espero que
vocês também, e nos Vereadores, esperamos que vocês também abrace essa causa também,
esperamos que a comunidade apõe, Vereadora Sandra que hoje esta debilitada, e que não
pode se pronunciar, passou o espaço, e estou falando em meu nome, e em teu nome, porque
eu sei que tu me autorizou e é parceira dessas lutas, então a Patrícia diz o seguinte, o PTB
mulher, estará na Praça Marechal Deodoro, em frente a Prefeitura Municipal, no dia 22 de
Junho, sábado, das 9 horas da manhã, as 17 horas, e estará lá, disse ela no recado que me
mandou, que transmitisse a todos, que estará lá acompanhada com as parceiras do PTB
mulher, e com o chimarrão bem gostoso, aguardando a comunidade Taquarense conosco,
Vereadores dessa Casa, e a população assinem esse documento, senhores, esse movimento
está em 5 mil cidades Brasileiras, porque não é fácil de atingir o numero de 1milhão e 500 mil
eleitores, para se conseguir fazer com que exista essa emenda, através de um PEC, e uma
emenda constitucional, e que se some com a nossa constituição, essa normatização dizendo
que a união precisa sim, colaborar com a saúde, e essa colaboração tem que passar dos
atuais 3,8, para 10%, isso significa muito, e com certeza isso evitara que sobre dinheiro para
falcatrua, como nos sabemos que existem espalhado pelo nosso País, então eu acho que isso
é importante, queria dizer e reforçar o que o Vereador Beto Timóteo falou aqui, a respeito da
Consulta Popular, sugeriu a Diretora do Legislativo, Marilene hoje, que essa é uma noite
bastante importante, que nos estejamos pegando assinaturas para esse documento, porque
viram muitas pessoas nessa Casa, e espero que as pessoas lembrem de colocar o seu titulo de
eleitor na carteira, e que compareçam no dia, porque como eu falei numa outra noite,
quando mais pessoas vierem aqui, mais delegados estaremos elegendo, que briguem pelos
valores que viram para nosso Município, valores estes que viram para a saúde, para
educação, segurança, esporte, e por ai vai, importante que participamos, porque se não
elegermos delegados, não teremos a representatividade necessária, agradeço a Vereadora
Sandra, pelo 5 minutos, alem de meu tempo, e agradeço a todos, e desejo a todos uma boa
semana. VEREADOR TELMO VIEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Essa noite estou
reiterando uma indicação que fiz ao Executivo, de numero 254, dia 11 de Março, essa
indicação é referente à retomada do programa segundo tempo, esse programa eu vejo que é
de carência enorme em nosso Município, porque ando pelas velas e bairros, e vejo as
crianças em turnos inversos ao escolar, na rua, desocupadas, sem ter o que fazer, eu me
preocupo, porque mais adiante nos podemos de condena-los, chama-los de marginais, e
tantas outras palavras que tem, para denegrir uma luz que surge da criança, essa criança,
esse adolescente, ele precisa de um amparo, ele precisa de uma conscientização nossa, do
Executivo, para nos contribuir com o crescimento dessas crianças, então eu indiquei esse
programa, porque eu penso que podemos mais como Legislativos, que podemos mais fazer
pelas crianças mediante ao Executivo, esse programa eu solicitei que ampliasse também,
porque não é só da parte do futebol, em sim como outras modalidades, como caratê,
capoeira, isso ta crescendo, é media, e a arte marcial, eu sou praticante Dela, eu sei que tem
toda aquela disciplina por trás, o respeito ao próximo, o respeito a quem esta competindo,
porque sabemos que a vida é uma eterna competição, mas vamos competir de modo
honesto, e isso nos vamos colocar no coração e na cabeça de nossas crianças, então estou
reiterando esse pedido, essa solicitação, e sei que a Administração esta preocupada com o
desenvolvimento não só do Município, mas sim com os seus Munícipes, então estou pedindo
que o Executivo tenha uma certa sensibilidade a este pedido, também fiz uma indicação,
solicitando que o Executivo, juntamente com a Secretaria Responsável, proceda com o
recolhimento de galhos, e o resto de podas, na Rua Alcides Levino Bauer , numero 195,

porque lá se encontra uma boca de lobo, e essa boca de lobo está entupida, causando com as
chuvas, alagamentos nas portas das pessoas que ali moram, então peço atenção ao Executivo
e a Secretaria Responsável, por hoje era isso, uma boa semana a todos, e muito obrigado.
VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA. Saúda a todas as pessoas presentes. Estou
enviando votos de congratulações a Igreja Assembleia de Deus, no Bairro Santa Rosa, pelo
quinto encontro de jovens realizado nesse final de semana, parabenizar a todos pela
realização desse evento, o nome dos lideres locais ali, Raquel Hann, Elizier Hann, estão de
parabéns por aquele belíssimo evento que aconteceu nesse final de semana, semana passada
estivemos aqui na Casa realizando uma reunião, junto ao COMUDE, sobre as demandas da
Consulta Popular, e a importância de poder defender as demandas, e como agente sabe que
pode votar em 4 demandas com valor alocado, 2 ou 3 eu não tenho certeza, sem valo
alocado, juntamente comigo, estavam às colegas, Vereador Sirlei, Sandra, alguns outros
Vereadores não estavam, porque eu sei que estavam em Porto Alegre, na demanda dos
matadouros, uma reunião importante, no qual eu não fui, porque estava aqui, e aonde eu
sugeri para o Rodrigo, responsável pela Consulta Popular, a importância de nos colocarmos
na demanda regional, sem valor alocado, a construção da UTI neonatal junto a Hospital Bom
Jesus, isso pego muito bem, o pessoal viu a importância, e da mesma forma o caminhão para
o Corpo de Bombeiros, Regional, um caminhão novo, também bota nessa demanda, para não
prejudicar as demais demandas, tanto que pego tão bem, que foi colocado na reunião em
Rolante da Consulta Popular, o qual foi aceito, e passo por unanimidade de todos lá, e que
seja essa demanda de valor alocado da UTI Regional, junto ao Hospital Bom Jesus, que seja
numa dessas demandas, e estarei amanhã no Município de Três Coroas, defendendo essa
demanda também, defendendo a UTI Regional, junto ao Hospital Bom Jesus, e também a
demanda do Corpo de Bombeiro Regional, para vim atender nos, quando mudarmos para a
ERS020, e também estarei no próximo dia 19, na quarta, defendendo essa questão também,
e Senhor Presidente eu gostaria que o Senhor Colocasse em votação depois, porque Igrejinha
é segunda as 19 horas, então eu gostaria de pedir a compreensão dos colegas, se eu pudesse
estar lá defendendo essas demandas, que a Sessão fosse antecipada para as 17 horas na
próxima segunda, em virtude de eu poder estar as 19 horas em Igrejinha, porque o Rodrigo
achou muito importante, como ele mandou colocar, como a ideia saiu de mim, a Vereadora
Sandra e a Sirlei estavam presentes e são testemunhas disso, ele achou importante que
tivesse lá para poder defender essas demandas, que são importantes, e agente sabe o
quanto nos já conseguimos, conforme o Vereador Beto Timóteo falava aqui, o quanto nos já
conseguimos de recursos para o Município de Taquara, dez de quando começou, eu comecei
dez do inicio, mesmo quando não era Vereador, eu fazia parte da Associação, juntamente
com o Beto Lemos, no Bairro Empresa, me lembro de uma das premerias demandas que nos
conseguimos no Governo Lívio, que foi a quadra poliesportiva no CIEPE, foi uma demanda
através da Consulta Popular, que agente conseguiu, agente sabe o quanto foi trabalhado,
agente conseguiu também, através da Consulta Popular também a UTI Adulta Regional, foi
recurso também da Consulta Popular, também o Posto Rio da Ilha, que foi inaugurado, que
também era um recurso para Padilha, mas agente conseguiu reforma muito bem o posto da
Padilha, pediu autorização para mudar, e construiu junto ao Rio da Ilha, que foi um recurso
da Consulta Popular, como também 400 ao Hospital Bom Jesus, que agora estão construindo
os leitos da maternidade, uma retroescavadeira, que também foi recurso da Consulta
Popular, e 501 mil, que venho em outros anos, para equipamentos, varias viaturas para a
Brigada Militar, Policia Civil, a compra do prédio da Policia Civil, foi através da Consulta
Popular, e 700 mil venho para o Hospital Bom Jesus, que foi construído 21 leitos, junto ao
hospital, então agente sabe o porque que eu citei todos esses exemplos aqui, para a
comunidade estar ciente e ver a importância de participar da Consulta Popular, e dizer que a
comunidade comece a se organizar, para que nos dia 25 estar em peso aqui nesta Casa, para
nos lotarmos essa Casa, e conseguirmos eleger o maior numero de delegados, para no dia 27
estar disponível esses delegados, o dia todo na FACCAT, para junto podermos definir esses

recursos, para o nosso Município, e esses dois que eu falei aqui, sem valor alocado, que
também possa ficar em primeiro lugar, que é a UTI neonatal, junto ao Hospital Bom Jesus, e o
caminhão do Corpo de Bombeiros, então acho que é de grande importância, pedir a
compreensão, conforme o Vereador Beto já pediu, os colegas que se organizam, quem tem
aula a noite, conte como aula aos alunos que não faltarem e virem a esta Casa, quero pedir
aqui ao Vereador Balbino e ao Vereador Telmo, Sirlei, Régis e ao Vereador Eduardo, que são
do Partido diretamente do Governo, Vereador Nelson junto, a base ai, citando os outros
Vereadores, Guido, Adalberto, Timóteo, que faça um apelo ao Secretario de Educação, para
que convoque as empresas que transportam os colegiais, para colocar ônibus disponíveis a
Padilha, Rio da Ilha, Fazenda Fialho, aqui próximo ao Bairros, como no Campestre, colocasse
um, no Bairro Empresa, Loteamento Santa Maria, nos locais mais longe, colocasse o ônibus a
disposição, para que a comunidade viesse a Consulta Popular, e sei o quanto nosso jornal é
representado pelo Vinicius, jornal panorama, o quanto o empenho da divulgação, o
importante que o Executivo definisse isso logo, e que colocasse um anuncio dos locais, onde
vai ter ônibus disponíveis para vim votar, porque agente sabe o quanto é necessário, só
sentindo na pele de um pai, de uma mãe, ou de uma pessoa que acompanha, como
acompanhei o casal que ganhou gêmeos ali no hospital, e precisava da UTI neonatal e não
conseguia, na época o Secretario tinha que contratar uma ambulância de Novo Hamburgo
para vir ali, e leva essas duas crianças para Porto Alegre, já com mandato Judicial, para poder
conseguir leito, então agente sabe da importância de ter uma UTI neonatal, e é dessa forma,
nos, nos unimos que vamos conseguir, e aqui também com autorização do Senhor
Presidente, quero aqui agradecer a presença do Paulão e sua esposa, que a poucos dias
fomos muito bem recepcionados com um almoço lá, de uma casamento, obrigado pela
recepção, estão de parabéns, e também ao Paulo Melo que é uma grande batalhador ai,
nosso Ex Vereador, uma vez Ex Presidente, sempre Presidente, e dizer que é muito
importante o convite que você venho fazer aqui, para esse evento da Defesa Civil em
Rolante, e se der tudo certo, quere estar presente. Dizer que hoje pela manhã estive numa
reunião com o Prefeito, e agradecer ele pela recepção, juntamente com o Pastor Edvaldo
esteve ali, conversando sobre algumas melhorias, e é muito importante de uma colocação
que o Prefeito me colocou, eu acho que é de grande importância me confirmando hoje, e
começara logo em breve o asfalto de algumas ruas, e o Bairro Empresa esta contemplado
com a Rua Rockfeller, que é uma entrada bastante critica, aquele calçamento, e eu acho que
é de muita importância ali, aquele asfalto, apenas que o pessoal arrume, e agente sabe que é
o inicio, e possa se estender mais, então isso é muito importante, também a quadra da Rua
Sebastião Amoretti, até a Rua Paraná, vai ser asfaltada, até a frente da Igreja Assembleia de
Deus, e eu acho que é de grande importância, porque dias atrás, eu cobrava nessa Casa, que
fosse concertado aquele calçamento, inclusive levei o Secretario Paulo Muller, para ver a
situação que tava aquela rua, e vai ser asfaltada aquela rua, uma noticia muito boa,
importante ali, um pedaço uma quadra, que já é de suma importância, vai dar outra visão
para aquele local ali, aonde inclusive tem empresas estaladas ali, não é só igrejas, também
tem empreses ali, e a situação é bastante critica naquela rua, quero agradecer ao Prefeito ao
rendimento que teve em me receber, juntamente com o Pastor, cobrando as melhorias, e
outras demandas de algumas empresas que nos próximos dias estaremos conversando, para
que venha nosso Município crescer, desenvolver e gerar mais empregos, então dizer que eu
cobrava ele, a importância do recolhimento de galhos, não tem uma rua que não galho
amontoado, é uma situação muito feia para o Município, eu acho que o Prefeito tem que
tomar uma atitude, acho que no momento tem que recolher, mas tem que fazer um
calendário de poda por Bairro, e sim colocar para a comunidade, e associações a importância
de anunciar tal bairro, e tal dia, depois disso será atuada lei tal com tal, com multa, quem
bota após essa limpeza, porque não tem Prefeitura que aguente toda semana ta recolhendo
galhos, acho que tem que ter um calendário de poda, dizendo o Bairro Empresa é tal dia,
após esses dias, anunciar, fazer um panfleto e bota em cada casa, e apartir desse dia, pegar e

colocar sim a fiscalização e se tiver que multar, vai ter que ser multado, para nossa cidade
pode fica bonita, tem que sim ter um calendário de poda, isso é uma absurdo, para que seja
feito o recolhimento, também pedir uma atenção especial ao Secretario de saúde, que os
médicos do Posto Piazito, tão bastante carregados, de chegar a ter dias, uma pediatra
atender 100 crianças, e ele mandam fazer ficha, o médicos querendo correr, mandando fazer
ficha, e a situação ta ficando complicada, e não é que eu não queira que atenda a
comunidade de Taquara, tem que atender, mas segundo informações que tenho, nos temos
que chegar mais próximos, e fiscalizar, que ta vindo gente de outros Municípios consultar no
Piazito, porque agente sabe que a única cidade que tem especialidade em Pediatria, é
Taquara, e tão vindo de outros Municípios, não é ilegal pedir comprovante de residência no
posto de saúde, agora no hospital não pode, tem que atender todo mundo, agora os postos
Municipais, podem pedir comprovante de residência, é um absurdo se ta acontecendo isso,
de vim de outros Municípios vim ser atendido no posto de saúde nosso, aonde vem pegar
receita e medicamento no Município, aonde o dinheiro nosso vai para outro Município, isso
tem que se fiscalizado e não pode acontecer, espero que não seja verdade, mas se for, tem
que toma uma atitude junto com a Secretaria da Saúde, a Comissão de Saúde, vai pagar o
bom pelos ruins o pessoal de Taquara, muitas vezes vão pagar, vão ter que apresentar um
comprovante de residência, mas infelizmente para ter uma melhor qualidade no
atendimento, vai ter que ser tomada essa atitude, também mais uma vez lembrar ao
Secretario Lamperti, que providencie com máxima urgência para tomar uma atitude na
antiga Secretaria de Obras, ta insustentável aquilo lá, tem que toma uma atitude urgente, e a
comunidade não aguenta mais aquilo lá, tem que toma uma atitude urgente lá, e deixar um
grande abraço a todos, quero agradecer o Vereador Lauri Fillmann e o Vereador Beto Lemos
que me passaram o tempo deles, e dizer a todos vocês, uma boa semana, e que Deus ilumine
o coração de cada um. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES. Saúda a todas as pessoas
presentes. Na quinta feira passada, dia 13, estive participando em Porto Alegre, da Audiência
Publica, formado pela Comissão de Agricultura, pelo Deputado Giovane Feltes, Edson Brum,
Deputado Fichinha, Prefeito e Vereadores dos Municípios da região, produtores de gado,
proprietários de matadouros, para debater o assunto do fechamento desses matadouros
aqui em nosso Município e outras regiões, limitação dos abates, e criando serias dificuldades,
para que esses matadouros continuem com as suas atividades, é uma vergonha nosso
Governo, em vez de ta dando apoio para nossas empresas aumentarem, arrecadar mais, para
nossos produtores terem aonde venderem os seus gados, criam sérios utensílios para que
isso aconteça isso é uma vergonha, eu acho que como nos trabalhamos, e no fim do mês nos
temos que receber o nosso salário para bota o pão na mesa de nossos filhos, não é diferente
o produtor do gado, ele tira seu sustento da criação do gado, e ele tem que ter a quem
vender, isso é normal, é como produtor de leite, ele sobrevive da produção do leite, quem
trabalha numa fabrica de calçado, de sapado, sobrevive do sapato, e assim por diante, então
eu acho que essa Audiência Publica foi muito valida, esperamos que o Governo tome uma
postura, e mais rapidamente siga dar liberdade para esses empresários voltar a abrir seus
abatedouros, e nosso produtor tenha aonde vender o seu gado, acho que ta na hora de dar
um basta, quero aqui também parabenizar a iniciativa da Empresa Mão na Roda, pela bela
iniciativa que teve, em frente a Avenida Sebastião Amoretti, ele confeccionou canteiros de
pneus usados, e plantando rosas ali na Avenida, uma iniciativa muito bonita, que poderia ser
copiada por outros empresários, e até pela Administração Municipal, deixar a Avenida
Sebastião Amoretti Bonita, torna ali um cartão postal para quem chega em Taquara, já penso
a Avenida toda em plantação de rosas, que bonito seria, é uma planta que floresce
praticamente o ano todo, parabéns pela iniciativa do proprietário, estive hoje visitando o
CIEP, que hoje esta completando 19 ano de atividades, fui lá cumprimentar a Diretora e toda
sua equipe, parabenizando pelo aniversário, e por seu belo trabalho realizado naquela escola,
e também cumprimentar o CPM, o Presidente Jairo, que faz um excelente trabalho, também
tenho umas indicações que fiz, para revisar as iluminações publicas na localidade de Três

Pinheiros, em varias lâmpadas queimadas, próxima a nova igreja, pedimos que a equipe
possa realizar a revisão dessas iluminações, também fim uma indicação para colocação de
uma lâmpada na Rua 7 de Setembro, na esquina com a Picada Gravata,, na Santa Terezinha,
numero 1035, que também aquela esquina se encontra as escuras, e queria reiterar um
pedido que fiz a uns 3 meses atrás, concerto de encanamentos quebrados, na Rua Osmar
Schaefer, numero 1570 no Bairro Empresa, esperamos que possa o mais rápido possível
concertar aqueles canos, porque já ta obstruindo a entrada das pessoas em suas residências,
para hoje era isso ai, muito obrigado e uma boa semana a todos. VEREADOR ARLEU
MACHADO DE OLIVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Inicialmente eu quero fazer
um requerimento verbal, que venho um pessoal reclamar sobre a Rua Nunes, precisamos
urgentemente de um ensaibramento na Rua Nunes, Loteamento Nunes, porque foi feito um
patrolamento, choveu e não tem saibro, ta intransitável aquela rua, então eu gostaria de um
regime de urgência vá para lá, e que seja feito no possível, amanhã esse ensaibramento,
porque não pode uma rua fica assim depois da chuva, já não tem calçamento, não tem
saibro, e daí não tem como, também eu quero aproveitar esse momento aqui, para um
requerimento verbal, eu tenho tantos assuntos que eu vou dizer uma coisa, eu mesmo disse
a pouco que eu precisava de uma meia hora para falar, mas infelizmente, eu quero esclarecer
que na semana passada eu falei aqui do problema do estacionamento rotativo, e houve um
mal entendido de minha fala, as pessoas venham me dizer, que tinha uns comerciantes
dizendo que eu tinha dito que eles estavam estacionando em locais, deixando os próprios
comerciantes em outros locais, que não tem estacionamento, na verdade não foi isso que eu
disse, tem alguns comerciantes que estão fazendo isso, mas a população geral que ta
estacionando seus carros nos locais onde podem estacionar e não precisa pagar, dão
problema para os comerciantes, então precisa revisar todo esse questionamento de rotativo,
ver como que vai ficar, porque ta criando um problema muito serio, mas o que eu to
preocupado hoje, a nível Nacional, por isso eu quero ver se rapidamente eu coloco esse
problema de nível Nacional, vocês estão vendo as quebradeiras que está havendo hoje no
Brasil, antes do jogo de futebol deu quebradeira, ta dando em tudo que é lugar ali, eu só
queria rapidamente, porque o tempo é muito pouco, para mostrar um dos problemas que
estão havendo, pouca gente tem falado nisso, nos temos um salário mínimo hoje de 678
reias, vocês prestem bem atenção, porque quero deixar bem marcado, 678, a Constituição
Brasileira é bem clara, aonde diz que o salário mínimo tem que atender as necessidades
básicas, de uma trabalhador com sua família, ai tais como elenca habitação, saúde, enfim,
vários aspectos da vida, alimentação, saúde, é uma serie que elenca vários fatores ali, eu
quero que vocês prestem bem atenção, porque eu fiz um calculo aqui, para vocês verem o
que a vergonha desse País, e por isso ta existindo essas quebradeiras. Por isso a insegurança
é muito grande, por isso a criminalidade tem aumentado no Brasil, uma barbaridade, uma
família com 4 pessoas, se consumir 3 litros de leite por dia, ela vai gastar 30% do salário
mínimo, só com o leite, 30% só com o leite, se tu colocar o pão junto, de 50% do salário
mínimo por mês, em pão e leite, eu tenho os cálculos feitos aqui, isso é um absurdo, daí tem
todo um discurso, que nos estamos vendo que o País esta bem, porque acabo a miséria, que
acabamos com a miséria, é uma vergonha o que ta acontecendo, é uma vergonha, ai como
que as pessoas vão sobreviver que ganham 678 reias por mês, alem do leite e do pão, ai o
resto só da pra comprar o pão e o leite, e uma coisinhas, e se foi o salário mínimo, daí tu
procura, a criminalidade é muito grande, ta faltando Soldado da Brigada, ta faltando
Policiamento, não o problema ta centralizado aqui, no ganho das pessoas que trabalham 8
horas por sai, 40 horas semanais para ganhar um salário mínimo para comprar pão e leite,
para dentro de casa, isso tem que começa esse levante em todo o Brasil, porque aqui ta o Q
da questão, o porque das quebradeiras, das vaias que a Presidente levou no campo, aqui ta
centralizado todo o problema desse País, por isso eu quero deixar bem claro aqui, que nos
temos que começar a ter vergonha na cara, e começar a brigar, gritar em função do que esta
ai hoje, uma esculhambação, uma vergonha nesse País, o salário mínimo miserável, onde

aposentados não ganham nem para comprar seus remédios, e tudo parece que ta muito bom
e muito bem, não foi demonstrado que ta muito ruim, e só quem ta apoiando o Governo hoje
do PT no Brasil, é aqueles que tão ganhando bolsa famílias, porque esses ai tem medo de não
votar, porque na próxima pode não ter o bolsa família, o resto ta muito difícil a situação, a
pobreza muito grande, tão assaltando na rua para tirar trocados de pessoas, para tirar
qualquer coisas que tenha, tênis, a insegurança é total, e se continua assim, a nossa situação
é muito difícil em nosso País, desculpa mas eu fui abrigado a falar nesse assunto hoje, que ta
nos jornais estampados, todas as quebradeiras, e tudo o que ta acontecendo e tão
procurando alguma coisa para justificar, a justificativa esta aqui, e eu dei hoje, só com 3 litros
de leite por dia, 30% do salário mínimo se vai, isso é uma vergonha, muito obrigado a todos,
tenham uma boa semana, e fiquem com Deus. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH.
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 Posto de
Saúde Do Bairro Empresa, falo da Rua Arlindo Candido Rangel, e aqui então eu faço uma
indicação, se houver disponibilidade financeira do Executivo Municipal, pois como todos
sabemos o atual prefeito herdou uma divida muito grande, mais a minha indicação ao
Prefeito Municipal, é da possibilidade de aproveitarmos os paralelepípedos, que sobraram da
Rua Anita Garibaldi, quando foi feito o asfalto da Rodoviária, minha indicação é no sentido
que esses mesmos paralelepípedos possam ser usados no calçamento da Rua Arlindo
Candido Rangel, pois é bem próximo ali, e todos sabem as aulas está a mil, estamos no
inverno, barro na frente de casa, e as roupas, como é que vão secar não é mesmo, à
comunidade gostaria muito de poder contar com calçamento em frente de sua casa, outra
indicação minha, fala da necessidade de conserto da parada de ônibus na Rua da Empresa,
próximo a Fruteira do Eugênio no Bairro Empresa, vejam bem Excelentíssimos Vereadores e
Vereadoras, a comunidade não pode usar a parada de ônibus devido às telhas estarem
quebradas e o banco ter sido retirado da parada, e este Vereador, foi procurado pela
comunidade, como dizia, em dia de chuva fica impossível se usar aquela parada, para que eu
fizesse esse pedido ao Prefeito Municipal, se é claro houver viabilidade financeira, grande
parte da Comunidade Taquarense com quem eu tenho falado como eu já falei na semana
passada, se mostrou satisfeita com o objetivo do Executivo Municipal, quanto a questão de
asfaltamento da Rua Picada Gravatá, isso irá valorizar ainda mais, a cidade de Taquara, e com
certeza será um marco, na história desse município, 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, ali no trecho entre as ruas Pinheiro
Machado e Tristão Monteiro, ali na Rua Picada Gravatá, é um trecho que tem sofrido a anos,
e quem sofre mais é a comunidade em geral, e os taxistas que ganham o seu pão, nos
transportando, tal indicação se faz necessária devido ao grande movimento que passa por
aquela rua diariamente, e que é caminho que liga os Bairros Santa Rosa, e Mundo Novo, e eu
fui chamado na semana passada pela comunidade que mora ali perto, que usa aquela via,
assim como por muitos taxistas também, 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 é claro, também
Excelentíssimos Vereadores e Vereadoras, uma ótima noticia para a Segurança da
Comunidade Taquarense, recebi a noticia na semana passada de que já estão em Taquara,
trabalhando inclusive, os 8 Policiais Rodoviários novos, aqueles que foram fruto de nossas
reuniões, com as outras Câmaras Municipais, já estão aqui na cidade de Taquara colaborando
aqui para melhor segurança aqui da região, principalmente de nossa cidade, inclusive na
próxima 5ª feira, à partir das 14horas, novo encontro acontecerá aqui na Casa, e no dia será
escolhida a próxima meta das Câmaras, eu sugiro que em taquara, lutamos pela busca de
uma lombada eletrônica entre os quilômetros 52 á 54, na ERS 239, e mais viaturas para a
Brigada Militar, essa é minha opinião, os Vereadores na próxima 5ª feira, terão o direito de

escolher qual pensam ser a maior necessidade. Estou na noite de hoje fazendo requerimento
ao Deputado Federal do PTB, Pastor Ronaldo Nogueira, para que ele possa nos conceder
emenda parlamentar, para calçamento de 3 ruas do Bairro Cruzeiro do Sul, as Ruas Lothar
Reihener, Rua Pastor Harder e Rua Ricardo Olm, isso com certeza irá melhorar e muito a vida
daquela comunidade, também faço na noite de hoje um requerimento à Empresa OI, para
que ela informe à esse Vereador, do porque estão sendo retirados gradualmente, da cidade
de Taquara, os telefones públicos, popularmente chamados de orelhões, e pelo que vejo
estão sendo retirados e não estão sendo recolocados e a comunidade como é que fica, pois
para você ligar para um serviço de 0800 por exemplo, tem que ser de um telefone fixo, não
pode ser de um orelhão, e como fica o cidadão, na próxima 4ª feira dia 19 de junho ás
14horas estarei em Audiência em Porto Alegre com o Coronel Fábio Fernandes, Comandante
Geral da Brigada Militar, para que possamos entregar em mãos o oficio que passou por essa
Casa, na semana passada, solicitando mais viaturas para a Brigada Militar, pois as nossas
estão sucateadas, sendo assim, coloco meu Gabinete a disposição de toda a comunidade
Taquarense e do Executivo Municipal de Taquara, para tratar de assuntos do interesse da
comunidade Taquarense, eu quero encerrar agradecendo ao Senhor Deus, por estar
representando a minha comunidade aqui mais uma vez, uma boa semana à todos e que
fiquem todos na Paz de Jesus. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO. Saúda a todas as
pessoas presentes. Nos pela manhã tivemos uma reunião com o Prefeito, onde estavam lá os
colegas Vereadores, e a preocupação muito grande, com respeito dos galhos, das podas das
arvores nas via publicas, isso tem trazido um transtorno muito grande, as pessoas do
Município, as calçadas tiram toda a possibilidade das pessoas passarem pela calçada, ainda
trás um transtorno aos veículos, pois são enormes as galhadas que ficam perto da rua, a
agente em sugestão, e aqui foi dada sugestão aos Vereadores também, de um calendário das
podas, e agente tem ai de Municípios vizinhos, a trituração de galhos de arvores, inclusive
que o Vereador Nelson falou que em sua propriedade ele adaptou um desintegrado, ai ele
tem moído galhos também, transformando isso em adubo orgânico, que isso pode ser
disponibilizado aos nossos agricultores para colocar em sua lavoura, em vez de ficar causando
transtorno, e o Município não tendo onde colocar tanto galho que é produzido, para vocês
terem uma Idea, 8 caminhões de galhos, em um só caminhão ele tem capacidade de
transportar, com tudo moído, imagino dependendo a distancia, o quando vai se economizado
em óleo diesel, e que tenha um período para que isso seja feito, para que o Município faça
isso, e nesse período quem não atender essas recomendações e continuar colocando galho,
infelizmente não tem outra forma, a não ser multar as pessoas que causarem esse problema
fora do período indicado no Município, também queria me manifestar do sinal de internet,
como vamos querer o desenvolver do Município, velocidade da internet que temos aqui na
cidade, é uma vergonha, às vezes tu que acessa algumas coisa, e tu fica horas e horas,
pensando se vai, quando não cai, como que nos queremos desenvolvimento para nossa
cidade, que hoje essa ferramenta de fundamental importância, para empresários, cidadoas
comuns, para todos, a necessidade da internet, então fica aqui uma sugestão para que
agente faça um grande debate sobre isso, traga as empresas que prestam esses serviços,
para que agente possa abrir alternativas para outras empresas vim ofertar esses serviços, nos
temos que acabar com o monopólio, uma disputa para que agente possa ter um serviço
melhor em nossa comunidade, então uma sugestão que nossos colegas Vereadores,
comessem a pensar, para que agente possa realmente tentar resolver esse problema do sinal
da internet que é péssimo em nosso Município, também solicito ao Senhor Presidente, que
ouvi do Presidente da Assembleia Legislativa, Senhor Pedro, aonde vem aqui entregar a
medalha da quinquagésima terceira Legislatura, que foi proposta ao Deputado Fichinha, pela
conquista da Empresa TCA, pelo premio Nacional de inovação, e foi convidado o Presidente
para ser feita a entrega nessa Casa, pois a TCA merece, também um requerimento pedindo
inclusão da Rua Germano Paiva, no Bairro Mundo Novos, projeto 094/2013, em Sessão do dia
10/06, que trata sobre obras de calçamento previsto na Lei de Diretriz Orçamentária, essa

reivindicação é antiga da comunidade, que o Prefeito possa atender o mais breve possível a
necessidade dos moradores de toda aquela região, também tivemos em uma reunião na
Secretaria Adjunto de Segurança Publica do Estado, atendeu o Senhor Juarez Pinheiro,
tivemos lá junto com o Deputado, onde levamos a reivindicação do comando regional para a
Brigada Militar, pois hoje temos 3 comando para o Vale do Paranhana, já esta na agenda
2020, na câmara de industria e comercio, também proposta pelo Prefeitos aqui da região, e
nos junto ao Deputado fomos lá e foi nos dito que ta sendo feito um trabalho de revisão das
regiões de comando da Brigada Militar, comprometendo a estudar o pedido, se vai ser feito
conjuntamente em todo o Estado, ou se vão antecipar essa necessidade que o vale do
Paranhana tem, muito obrigado Senhor Presidente. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE
OLIVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Senhor Presidente eu gostaria de colocar
conforme está no jornal, que embora seja poucas, mas já é um inicio as ruas que serão
contempladas com o calçamento, o Senhor Prefeito tem ido à busca disso, e devido aos seus
esforços, juntamente com seus Secretários, tem ai se somado alguma coisa, na semana
passada juntamente com o Senhor Prefeito, eu, o Vereador Nelson Martins, Telmo, Guido
Mario, estivemos a convite do Prefeito, vistoriando algumas estradas, ele quis ir
pessoalmente para ver e vistoriar a situação de algumas estradas, e ele prometeu que de
agora em diante, ele sempre que ta presente, e atendendo a reivindicação de alguns
Vereadores, para dar maior agilidade ao trabalho do interior, para estradas do interior,
porque o inverno se aproxima, melhor, já está ai, e sabemos das dificuldades então, porque
as pessoas passam a transitar por essas estradas, tivemos visitando as Estradas de Olhos
D’água, Cachoeira, até a localidade do 15, lá sim foi constatado alguns pedidos de
canalização, alguns bueiros, patrolamento e ensaibramento, com certeza ele fará esse
trabalho em outras localidades do interior, assim ele nos prometeu, estiveram nessa Casa
hoje, membros do RPPS, e o Paulão que é funcionário entre outros, sabe o que significa, é um
regime próprio de previdência social, o RPPS, nos descontamos o Município contribui, e nos
paga depois da aposentadoria, e também as pessoas com alguma infelicidade vem a ficar
doentes, quero agradecer pelos esclarecimentos da Dona Rosane, e colocando que existe
uma preocupação muito grande desse Vereador, e também do Vereador e Presidente dessa
Casa Nelson Martins, que também é funcionário, e um dos membros do RPPS, juntamente
com a Marilene, também funcionaria dessa Casa, entre tantas noticias boas, da maneira que
esta sendo administrada o RPPS, como exemplo, e a exemplo dessa Casa, o RPPS com essa
nova direção, baixo suas diárias de viajem, que estaria dentro do Município 100 pernoites,
em torno de 195 reais, para 78 reais, isso mostra realmente a seriedade, e que eles possam
fazer o seu trabalho de custo e capacitação, sem ter que abusar e dilapidar o nosso
patrimônio, quero fazer um reconhecimento aos funcionários da Secretaria de Obras, e dizer
que com mão própria, com trabalho próprio, como eu sempre tenho dito, é possível sim fazer
muito trabalho, usando a mão qualificada dos funcionários, se fez e construiu uma rampa
para troca de óleo, e certamente será feito esse trabalho dentro da Secretaria de Obras,
deixando de ser feito esse trabalho lá fora, os trabalhos estão sendo feito com a mão própria
dos funcionários, quanto ao o que o Vereador Valdecir falou, realmente deve existir de
alguma forma legal, procurar impedir essa demanda de pessoas de Municípios vizinhos
venham realmente consultar, e em prejuízo dos Taquarenses, tiram de nossos
medicamentos, tiram os nosso exames, estourando nos laboratórios aquela cota, que deveria
se manter até o final do mês, mas acaba estourando bem antes, deve existir uma forma legal,
que podemos coibir isso, e isso eu convoco e peço a todos os Vereadores aqui presente, até
porque nos fomos eleitos pelos Taquarenses, e não pelo pessoal de outros Municípios, temos
o dever de lutar pelos nossos Munícipes, Senhor Presidente eu queria fazer uma indicação
verbal, para que seja feita a construção de uma abrigo na parada 120, na ERS020, sentido
taquara a Porto Alegre, logo após as Botas Paulinho, porque aquela parada ela foi feita de
maneira artesanal, e por pessoas próprias, moradores da localidade, e hoje ela se encontra
numa situação deplorável, e uma parada a esquerda, antes das Botas Paulinho, que esta

caído o teto de concreto, e que o Município se preocupe, acredito que tenha que tirar o teto,
e fazer um novo, obrigado Senhor Presidente. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL. Saúda
a todas as pessoas presentes. Senhor Presidente, todos os assuntos trazido pelos Vereadores
nessa Casa, são sempre muito importante, mas hoje eu trago um de uma importância sem
tamanho, está em jogo à permanência da EMATER, esta correndo risco de fechar suas portas,
por ter a sua filantropia caçada, eu quero ler aqui uma reportagem, do jornal da EMATER,
edição especial, filantropia da ASCAR, mais de 60 pessoas, dentre elas, Alceu Colares,
Germano Rigotto, Olívio Dutra, e Pedro Simon, ajuizaram a ação popular na Justiça Federal,
em defesa as ASCAR, Associação Solina de Credito e Assistência Rural, para obter uma
decisão Judicial que declarasse a nulidade de dois atos, o primeiro, praticado pelo INSS em
1992, que revogo a imunidade da ASCAR, direito de não pagar a contribuição patronal para o
INSS, o segundo praticado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, em 2003, que caçou
a filantropia, que a ASCAR possuía, era um direito que a ASCAR gozava dez de 1975, a ação
popular foi ajuizada em Novembro de 2011, e o Juiz Federal, Leandro Paulsen, concedeu
liminar, suspendendo os efeitos dos dois atos, com isso todas as cobranças dos débitos
decorrentes da revogação da imunidade, foram suspensas, na época 2 bilhões, e a ASCAR,
retornou a filantropia, a união recorreu da decisão para o Tribunal Regional Federal, da
quarta região, mas sem sucesso, ao tornar da ciência da liminar, a união em 14/08/2012,
renunciou o direito de recorrer, reconhecendo o direito da ASCAR, diante do êxito e em prol
da ASCAR, um Senhor, Luiz Cláudio de Lemos Tavares, auditor da Receita Federal de Caxias
do Sul, entrou no processo para defender a união, esse senhor participava de um grupo
denominado como Força Tarefa, em Brasília, composto por fiscais do INSS, Receita Federal,
membros do Ministério Publico Federal, procuradores federais, casualmente no dia
28/08/2012, o Senhor Luiz Cláudio, contestou a ação popular, dizendo que a ASCAR é uma
fraude, seu problema foi arquitetado pelos Advogados dos autores da ação popular que o
Juiz Federal não poderia analisar aquele processo no dia 30/08/2012, o Ministério Publico e
Federal, que até então atuava de forma normal, peticiona no recurso que a união tinha
apresentado, e já tinha desistido de recorrer, adotando um fundamento igual ao do Senhor
Luiz Cláudio, pediu a nulidade do julgamento do TRF, que mantivera a liminar, a poucos dias,
no dia 22 de Maio, o TRF, anulou seu próprio julgamento, conforme solicitado pelo Ministério
Publico Federal, o que levara a novo julgamento, quero dizer, e agradecer aos Senhores
Vereadores, que assinaram aqui o abaixo assinado, ta sendo organizado pela própria
EMATER, eu quero pedir a todas entidades ligadas ao meio rural, Sindicatos, Associações,
comunidade do meio rural, que procure a EMATER, Sindicato, a Câmara de Vereadores, para
que agente possa assinar esse abaixo assinado, a ultima alternativa da EMATER, é a
movimentação popular, estou entrando na semana que vem, essa semana não deu tempo,
com uma moção de apoio a EMATER, e também quero pedir aos colegas Vereadores, que
peçam aos seus colegas Vereadores de partido, que essa moção de apoio a EMATER, possa
ser feita nos Municípios vizinhos, para que isso pegue força, para que agente não deixe uma
entidade como a EMATER, fechar em nosso Estado, muito obrigado Senhor Presidente.
VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA. Saúda a todas as pessoas presentes. Retorno a essa
Tribuna, para encaminhar algumas de nossas tarefas como Vereadores inicialmente me atêm
e declinam o apoio, como todos os colegas Vereadores já declinaram, com relação a ação que
a Vereadora Sirlei vem tomando, com relação a emenda constitucional, já peguei os
formulários, e iremos acampar esse trabalho, que a Vereadora vem fazendo, quero deixar
aqui um requerimento verbal, a Prefeitura e a Casa, com relação de quantos anos o projeto
Prefeito Vice Mirim, e Vereadores Mirim, se já teve eleição, ou não teve, como que ta o
funcionamento dessa ação, porque isso pode movimentar as escolas e fazer o interesse das
crianças pelo meio publico, no ultimo dia 13 de Junho, estivemos na marcha, de pedido de
providencias ao CISPOA, ao Governo do Estado, com relação ao fechamento de alguns
matadouros de nossa cidade, que não fechem mais os matadouros, foi um excelente trabalho
lá, o Prefeito se fez presente, todos os colegas Vereadores, onde que isso certamente vai dar

um resultado muito positivo para a comunidade que depende desses matadouros para
sobreviver, tivemos também uma reunião, com relação a telefonia e internet, aonde nos
respondemos ali um questionário que os Vereadores participaram, com relação da CPI da
telefonia, respondemos e ali certamente ele constatou que ta tendo sim um péssimo
resultado e um péssimo atendimento as pessoas que nos prestam esses serviços,
principalmente no interior, conversando hoje e recebendo o convite da Defesa Civil, com
relação ao encontro Regional, eu já confirmei ao confirmador, Paulo Pires de Mello, que
estarei presente, também fiz um contato com ele e o Vereador Nelson, onde agente mobiliza
o pessoal do Bairro Santa Maria, e do Loteamento do Tito, agente disponibilizar um veiculo,
onde nos unimos essas três forças políticas ali do bairro, e conseguimos concentrar o maior
numero de pessoas na Consulta Popular aqui na nossa Câmara de Vereadores no dia 25, fica
aqui convocado o pessoal do Bairro Santa Maria, e do Loteamento do Tito procurem essas
lideranças, Vereador Régis, Nelson Martins, o Coordenador da Defesa Civil, Paulo Melo, que
nos estamos unidos, para que venha benefícios para nossa comunidade e nosso bairro,
principalmente na área de calçamento, asfaltamento, na área de esporte e lazer, uma quadra
ali poliesportiva que é de grande importância, principalmente no Bairro Santa Maria, para as
pessoas que moram ali naquele bairro, com relação a podas de arvores e recolhimentos de
detritos, não teve um calendário, e hoje em reunião com o Prefeito e os demais Vereadores,
o Prefeito ira apresentar nos próximos dias, um calendário de recolhimento dessas podas, e
resíduos, e também uma maior fiscalização para quem não esta dentro da lei, e certamente
terá, e vai ter a divulgação, e fica acolhido o pronunciamento do Vereador Valdecir, que é de
grande valia, que certamente terá essa resposta do Prefeito, com relação a calçamento, em
diversas ações que o Prefeito fez, indicamos e destacamos a Rua Rockfeller no Bairro
Empresa, vai receber o asfaltamento daquela rua, a comunidade pode ficar tranquila, que
nos próximos dias, terá na Rua Rockfeller no Bairro Empresa, o asfalto daquela via,
recebemos também o convite da festa junina, da Escola Antonio Martins Rangel, em Olhos
D’água, estaremos presente no dia 29 de Junho, as 18 horas, recebemos também o convite
do Batalhão da Policia Militar, aonde vai ter a formatura da primeira turma de inclusão e da
segunda turma de alunos, do projeto Policial Mirim, que vai ser dia 25 de Junho, as 19horas
30min, na Escola Dorothea, hoje encaminhamos um projeto de lei, e peço apoio aos
Vereadores, com relação ao apoio Taquarense aos amigos ciclistas, aqui esta destinado um
apoio do Executivo, com a participação de dois atletas, o Eduard e o Mauricio, num evento
em São José dos campos, São Paulo, dia 20 de Junho, aonde esses atletas através da
Associação, irão representar a cidade de Taquara, também agradecer e referendar aqui, o
Prefeito encaminhou a Casa, o projeto de lei, pedi um apoio aos colegas Vereadores, com
relação ao Conselho Municipal de Entorpecentes, Conselho atuara para prevenção e
educação preventiva, tratamento, assistência e reinserção social e laboral da dependência de
substancias psicoativas, e assim agente se igualando a demandas e pedidos de lideranças de
nosso Município que solicitaram, o que era para essa semana era isso, agradeço a atenção de
todos, e uma boa semana. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS. Saúda a todas as pessoas
presentes. Quando eu falava a pouco, em relação ao perdão da divida de 900 milhões de
dólares, ou seja, 2 bilhões de reias, que dava para construir uns 30 hospitais de tamanho
grande, um País que não repassa dinheiro para a saúde, é só ver a situação, hoje uma
senhora teve aqui na Câmara, uns exames que ela precisa o SUS não cobre, num País que as
pessoas não tem o direito total a saúde, e vai perdoar divida de outros Países, isso é uma
aberração, que nos devemos para os outros Países, nos pagamos, nos nunca fomos
perdoados de divida nem uma, então se perdoa divida, isso não é de hoje, já foi perdoado
divida da Venezuela, que depois tomou conta dos postos de petróleo que o Brasil tinha lá, é
por ai o caminho, e nos aqui, cada vez que nasce uma criança, a divida do País que já existe
hoje, essa criança já deve 60 centavos, como que uma Presidente vai perdoar 2 Bilhões de
reais, quando na realidade nos não temos aqui, não é só na saúde, eu to falando em saúde,
porque é a prioridade, nos não temos seguranças, quantos Policiais da Brigada Militar, da

Policia Federal, poderiam ser contratados com esse dinheiro, uma infinidade, nos hoje
tivemos aqui a presença do Doutor Paulo, e de uma senhor que é Assessora Jurídica, essa
senhora cometeu um grave erro, falando e pensou falando que ia pressionar essa Casa,
ameaçando essa Casa, de encher essa Casa, de apurar os Vereadores a votarem, tentar
resolver o problema criado por eles lá na construção da ONCOPREV, ele se manifesto que
poderia chamar e empresa, poderiam a encher essa Casa, e eu fui obrigado a cortar a palavra
dela, e dizer que nessa Casa, ninguém vota sobre pressão, bafo na nunca, não, ela acabo com
a palavra, porque ela acho no direito de pressionar essa Casa, primeiro lugar eu nem conheço
a senhora, e nem é de Taquara, se a um caso errado, se fizeram errado, e acho que fizeram
errado, no dia que eu estava presente na Promotoria, ninguém quis assumir, nos precisamos,
eu disse que essa Casa estava disposta a trabalhar para resolver os problemas, agora com
pressão não, olha são petulantes, chegam aqui nessa Casa, não conhecem ninguém, e vão
jogando as coisas, eu disse para ela que não, não tava todos os Vereadores, os que estavam
aqui, ouviram o que eu disse para ela, nos não aceitamos esse tipo de coisa, até porque se
nos aceitássemos isso, não precisava ter 15 Vereadores pago pela comunidade, ai ela contou
uma outra historia, que o Estado tinha aprovado, como se o Estado mandasse em Taquara,
vamos ser realista, pessoa falou o que não devia de falar, mas eu quero dizer para vocês,
acho que nos temos que trabalhar em cima disso, construir, é bom para a comunidade,
vamos trabalhar em cima disso, como eu disse aquele dia para o Promotor, nos não podemos
legalizar o que esta errado, a um meio de resolver, eu falei que era um caso em que a
Prefeitura poderia indenizar a parte construída do prédio, que o pior de tudo, que
construíram dentro de um prédio que já é de Taquara, é do Município, ai ela disse que não,
disse que o Mãe de Deus tinha o comando, tem o comando até aonde não servir mais para
eles, eles vão embora pessoal, não é aqui em Taquara, sim em outros lugares, o Mãe de Deus
larga mesmo, se não tiver mais lucro, ele vai embora, então o seguinte, tomara que ela não
venha mais a essa Casa, ela não foi bem vinda a essa Casa, venho aqui para pressionar
Vereador, nem sei quem ela é, e isso nos não aceitamos de forma nem uma, porque se nos
aceita que uma pessoa vem a essa Casa, e quere empurrar a goela abaixo as coisas que tão
errada, é o caos, é o fim, os Vereadores que estavam aqui sabem, fiz a defesa da Casa, e foi
bom que ela não falou mais, se não a coisa poderia seguir para outro caminho, era isso,
obrigado. Após a Palavra em Expediente o Presidente da Casa 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: 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. Na Comissão Geral de Pareceres o Relator, Vereador Arleu
Machado apresentou Parecer contrário ao Veto e os demais membros da Comissão,
Vereadores Régis de Souza e Sirlei Silveira foram contrários ao Parecer. Na Comissão de
Orçamento, Finanças e Fiscalização a Relatora, Vereadora Sandra Schaeffer apresentou
Parecer favorável ao Veto acompanhado de voto favorável do Vereador Adalberto Lemos, o
Vereador Moisés Rangel estava ausente no momento da reunião da Comissão. Posto em
discussão, seguido de votação o Veto total ao Projeto nº 079 foi MANTIDO com 08 (oito)
votos favoráveis dos Vereadores: Sirlei Silveira, Telmo Vieira, Sandra Schaeffer, Adalberto
Lemos, Régis de Souza, Moisés Rangel, Valdecir de Almeida e Luiz Carlos Balbino. E, 06 (seis)
votos contrários dos Vereadores: Eduardo Kohlrausch, Roberto Timóteo, Arleu Machado,
Guido Mario, Lauri Fillmann e Adalberto Soares. 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. 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 108/2013 (Executivo nº 087) – Autoriza o Poder Executivo a repassar
recursos financeiros para a Associação Recanto Galponeiro. 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 109/2013 (Executivo nº 088) – Altera Disposições da Lei Municipal nº
3.463, de 08 de julho de 2005, 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 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. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão
de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto na sua
forma original. O Vereador Régis de Souza na condição de Líder de Governo solicitou a
retirada de pauta do presente Projeto para que o mesmo seja analisado novamente pelas
Comissões. O Presidente autorizou a retirada. 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. 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. Após, conforme Requerimento nº 151, datado no dia de hoje,
de autoria da Vereadora Sirlei Silveira, o Presidente passou a composição da Comissão
Temporária Especial de Apoio a Frente Parlamentar de Apoio ao Movimento Nacional
(Saúde + Dez), solicitando que os Líderes de Bancada indicassem os Vereadores que farão
parte desta Comissão. Nesse sentido a referida Comissão ficou composta da seguinte forma:
VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB); VEREADOR GUIDO MARIO
PRASS FILHO (PP); VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA (PMDB); VEREADOR ADALBERTO DOS
SANTOS LEMOS (PDT); VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL (PSC) e VEREADORA SANDRA
BEATRIZ SCHAEFFER (PSDB). 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: Requerimentos: Nºs 150 a
154/2013; Pedidos de Informações: Nºs 087 a 090/2013; Indicações: Nºs 534 a 545/2013;
Atas: 3.989, 3.899 e Ata da Sessão Solene dos 51 anos de fundação do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Taquara; Requerimentos Verbais: VEREADOR ARLEU MACHADO DE
OLIVEIRA: 1º - Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente
providencie com a máxima urgência no ensaibramento das ruas do Loteamento Nunes, pois
com as últimas chuvas as mesmas ficaram intransitáveis. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO
DE OLIVEIRA: 2º - Solicita que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria
competente providencie a construção de um abrigo na parada de ônibus, junto a ERS 020,
sentido Taquara/Porto Alegre, na localidade de Santa Cruz da Concórdia, pois os usuários não
têm nenhuma proteção enquanto aguardam o transporte. Solicito ainda, neste mesmo local,
(1ª parada antes da 119), a reforma do telhado de concreto, pois o mesmo encontra-se
bastante danificado oferecendo risco a todos que utilizam aquele espaço. VEREADOR RÉGIS
BENTO DE SOUZA: 3º - Solicita que o Executivo Municipal informe a este Vereador como está
o andamento do Projeto referente ao Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores Mirins, se já houve
eleição e como está ocorrendo esta ação tão importante no envolvimento das crianças junto
ao meio público. Em seguida o Presidente fez os seguintes Comunicados: 1º - Dia
20/06/2013, às 14h, reunião com as Câmaras de Vereadores vizinhas referentes às demandas
dos Municípios, (solicitada pelo Vereador Eduardo Kohlrausch); 2º - Dia 24/06/2013, às 13h,
reunião com o Secretário Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças, referente às
irregularidades em algumas cobranças do IPTU de 2013, (solicitada pelo Vereador Roberto
Timóteo, conforme Requerimento nº 139); 3º - Dia 24/06/2013, às 16h, reunião com o

Executivo Municipal, Comando da Brigada Militar e Secretário Municipal de Segurança e
Trânsito, (solicitada pela Vereadora Sandra Schaeffer, conforme Requerimento nº 144); 4º Dia 25/06/2013, às 19h, Assembleia Municipal da Participação Popular Cidadã. Depois disso o
Presidente da Casa colocou em deliberação do Plenário o horário das 17h para o início da
Sessão Ordinária da próxima semana, dia 24/06, devido a compromissos assumidos pelo
Vereador Valdecir de Almeida. O horário das 17h foi acatado por todos os Vereadores. Diante
da urgência da apreciação dos Projetos 116 e 118/2013, dados publicidade anteriormente
nesta Sessão, que tratam de auxílio financeiro a eventos que ocorrerão neste final de
semana, o Presidente, com a concordância dos Vereadores Convocou uma Sessão
Extraordinária Autoconvocada, logo após o término desta Sessão para apreciação e votação
dos mesmos. Nada mais havendo a tratar, às 20h22min, o Presidente agradeceu a presença
de todos e declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, agendando outra para o dia 24
de junho do corrente ano, às 17 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, 17 de junho de
2013............................................................................................Silvana Lopes e Diego Miranda.

