ATA Nº 3.902
Aos 24 dias do mês de junho do ano de 2013, às 17h no Plenário da Câmara de Vereadores
de Taquara/RS, realizou-se a 27ª 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, hoje
excepcionalmente às 17h, conforme solicitação do Vereador Valdecir de Almeida aprovada
na última Sessão Ordinária, dado ao fato de que irá participar, logo mais, da Assembleia
Municipal da Participação Popular e Cidadã, na cidade de Igrejinha. 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. Antes da leitura o Vereador Valdecir Vargas de Almeida solicitou
inversão de pauta e o pedido foi acatado por todos os Vereadores. Segue a leitura:
PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE LEI Nº 119, de 19 de junho de 2013
(Executivo Nº 98) Revoga a Lei Municipal nº 4.116, de 03 de Dezembro de 2008, que
autoriza o Poder executivo a doar imóvel urbano para a empresa SEVEN INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 120, de 19 de
junho de 2013 (Executivo Nº 99) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros
para o VILA NOVA FUTEBOL CLUBE, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 121, de 19
de junho de 2013 (Executivo Nº 100) Altera o Artigo 1º da Lei Municipal nº 5113, de 23 de
outubro de 2012, que autoriza o Poder Executivo a adquirir área de terra (imóvel) para
instalação de uma Escola Municipal na localidade de Morro da Pedra. PROJETO DE LEI Nº
122, de 21 de junho de 2013 (Executivo Nº 101) Autoriza o Poder Executivo a firmar
convênio com a Associação Pró-Ensino Superior de Novo Hamburgo, mantenedora da
Universidade Feevale e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 123, de 21 de junho de
2013 (Executivo Nº 102) Altera disposições da Lei Municipal nº 4.834, de 02 de agosto de
2011, que regulamenta a instalação de postos de abastecimento de combustíveis e serviços
automotores. PROJETO DE LEI Nº 124, de 21 de junho de 2013 (Executivo Nº 103) Autoriza o
Poder Executivo a repassar recursos financeiros para a empresa Milton J. Pacheco – ME
(Escola Formação de Atletas Genoma Colorado EFAGC), e, dá outras providências.
REQUERIMENTOS: Nº 155/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Vem através deste
enviar Votos de Pesar aos familiares da senhora Sônia Leda Scheffel, que veio a falecer no
dia, 19/06, próximo passado. Sentimo-nos incapazes de encontrar palavras de consolo
nesse momento, porém, desejamos expressar nosso profundo pesar pelo ocorrido. “Porque
Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo o que nele
crê não pereça, mas tenha vida eterna” João 3:16. Nº 156/2013 VEREADOR VALDECIR
VARGAS DE ALMEIDA: Vem através deste enviar Votos de Congratulações à Igreja
Evangélica Assembleia de Deus de Taquara, pelo XIII Encontro dos Círculos de Oração:
Jardim de Oração (Loteamento Tito) e Luz do Vale (Bairro Santa Maria), com o Tema:
“Levantai vos mulheres que estais em repouso e ouvi a minha voz.” (Isaias 32.9). Parabenizo
a todos pela realização de mais este belíssimo encontro, nas pessoas das Dirigentes do
Círculo de Orações: Jussara Chicatte e Rose Oliveira. REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE
INFORMAÇÕES: Nº 091/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o

Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico se informe a respeito da atual situação do prédio onde por muitos anos
funcionou a antiga Fábrica de Piscinas Akesse, na ERS 115. Tal pedido se faz necessário, pois
há muito o prédio encontra-se desativado, e caso esteja legalizado, pode vir a se instalar ali
uma empresa que gere empregos e desenvolvimento para a cidade. Nº 092/2013
VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal informe a
este Vereador através do Controle Interno desta Administração, qual é o percentual das
dívidas procedentes de empréstimos que o município possui, denominando por escrito o
valor específico. Tal informação se justifica tendo em vista o Projeto de Lei nº 110/2013
(Executivo nº 089), que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o
Badesul Desenvolvimento S.A – Agência de Fomento/RS, e dá outras providências. O
referido Projeto teve sua publicidade em Sessão Ordinária deste Legislativo no dia 10 de
junho do corrente ano e encontra-se em tramitação nesta Casa. Nº 093/2013 VEREADOR
ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal informe a este
Vereador como está o andamento das obras da Escola de Educação Infantil, fundos da
Escola 17 de abril, no Bairro Mundo Novo. Segundo informações, mesmo não sendo um
valor alto a contrapartida não está sendo paga, o que não justifica parar a obra por este
motivo. Vale ressaltar que há um déficit de vagas, o que leva o Município não cumprir suas
metas na educação infantil. INDICAÇÕES: Nº 546/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS
FILHO e Bancada do PP: Os Vereadores que compõem a Bancada do PP nesta Casa
Legislativa informam ao Executivo Municipal que a Fundação Nacional de Saúde (Funasa),
vinculada ao Ministério da Saúde, tornou público na última quarta-feira (12) o Edital de
Chamamento para a seleção de projetos voltados às ações de Educação em Saúde
Ambiental, visando à promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida da população. O
extrato do Aviso de Chamamento Público nº 001/2013/ Desam/Funasa/MS foi publicado no
Diário Oficial da União no dia 12 de junho de 2013. Os projetos serão financiados
pela Funasa por meio da celebração de convênios com entidades governamentais
(municípios, estados e DF). As propostas deverão ser cadastradas por meio do módulo de
Carta-Consulta, no período de 12/06 a 11/07 de 2013, para análise, seleção e julgamento
pela área técnica do Departamento de Saúde Ambiental (Desam). Para enviar os projetos é
necessário fazer login no módulo Carta-Consulta do Portal Sigob (Sistema Integrado de
Gerenciamento de Obras) e preencher com a senha de acesso. As entidades já cadastradas
no Sigob podem acessar o Sistema utilizando o seu respectivo usuário e senha. Aquelas que
não possuem cadastro deverão entrar em contato com a Central de Suporte ao Usuário
(CSU) da Funasa (telefone 0800-770 4889) e solicitar o cadastramento. Para mais
informações os proponentes podem entrar em contato com a Funasa pelos telefones (61)
3314.6328, (61) 3314.6457 e (61) 33146530. Nº 547/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO
RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria
competente proceda em caráter de urgência no serviço de ensaibramento da Rua Nercílio
Armindo Schein, Bairro Tucanos. Nº 548/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO:
Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente estude a
viabilidade de realizar a troca do piso do Posto de Saúde do Loteamento Tito Eldorado. Tal
pedido se faz necessário dado ao fato que o piso atual encontra-se muito danificado e por
ser emborrachado não é possível mantê-lo limpo, causando assim uma má impressão,
principalmente por se tratar da área de saúde. Vale ressaltar que o Posto possui uma ótima
estrutura faltando apenas adequar o piso. Nº 549/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS
FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente
providencie os seguintes reparos no Posto de Saúde do Bairro Santa Maria: Conserto de
goteira na parte central do corredor, devido à rachadura no posto de luz; Limpeza e nova
pintura com tinta antimofo nas paredes; Rebocar as paredes externas para evitar umidade e
novos pontos de mofo, especialmente na parte sul e fundos do Posto. Tal pedido se faz
necessário para que as dependências do Posto de Saúde possa oferecer melhor qualidade

de uso aos pacientes, médicos e funcionários. Nº 550/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO
RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria
competente proceda em caráter de urgência na divulgação das penalidades referentes aos
atos de poluição visual na cidade, conforme rege a Lei Municipal nº 740/1977 – Código de
Postura do Município, capítulo XX e seus Artigos (em anexo). Nº 551/2013 VEREADOR
ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a
Secretaria competente providencie a colocação de uma lixeira na Rua Almiro Nunes de
Medeiros, próximo ao nº 1697, no Bairro Empresa, a qual beneficiará mais de oito
moradores. Nº 552/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo
Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie o calçamento no final da
Rua Bandeirantes, trecho da Rua Alcides Levino Bauer até a Rua Marechal Floriano, no
Bairro Petrópolis. Tal pedido se justifica, pois trata-se de um trecho de aproximadamente
200 metros de chão batido que em dias chuvosos o barro desce e se acumula em frente as
residências próximas. Nº 553/2013 VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Reitero a
Indicação nº 219, datada de 04 de março do corrente ano, no que segue: - “Solicito ao
Executivo Municipal, que seja encaminhado Projeto de Lei a esta Casa, com a finalidade de
autorizar repasse financeiro para a Associação Amigos do Livro de Taquara, CNPJ nº
06.992.406/0001-84, para auxiliar nas despesas com a manutenção e funcionamento da
Biblioteca Comunitária no Bairro Empresa. Justificativa: Atualmente a Biblioteca não tem luz
e água, tendo em vista que não há recursos financeiros para o pagamento destas despesas,
o que requer imediata ação do Poder Público, tendo em vista que a Biblioteca acolhe
crianças e jovens das mais diversas faixas de idade, proporcionando pesquisa e várias
atividades no local. Também destacamos que a mesma está instalada no Bairro mais
populoso da nossa cidade.” Tal pedido se faz necessário tendo em vista que até a presente
data a Administração Municipal não encaminhou resposta a este Vereador. Encaminho
ainda (em anexo), reportagem do Jornal Panorama do dia 07/06/2013 ressaltando as
dificuldades da Biblioteca Comunitária. Nº 554/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS
SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente
estude a possibilidade de adquirir um local adequado e/ou providenciar melhorias no
espaço junto a Secretaria Municipal de Educação, onde a Associação Taquarense de
Produtos Agrícolas Familiar – (ATAF), realiza a distribuição da merenda escolar uma vez por
semana. Tal pedido se faz necessário tendo em vista que o referido local de distribuição
encontra-se em condições adversas de uso. Nº 555/2013 VEREADOR ADALBERTO DOS
SANTOS LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria
competente providencie o serviço de limpeza e patrolamento das ruas do Bairro Empresa,
pois as mesmas não se encontram em condições de trafegabilidade. Nº 556/2013
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal,
juntamente com a Secretaria competente providencie o conserto de algumas luminárias
que apresentam problemas na Rua da Empresa, próximo à captação de água da CORSAN.
Nº 557/2013 VEREADOR LAURI FILLMANN: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente
com a Secretaria competente providencie a recuperação da iluminação pública na Rua Júlio
Kohlrausch, em frente a Fábrica de Calçados Conceição, na localidade de Padilha. Nº
558/2013 VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Solicito que o Executivo Municipal,
através da Secretaria competente proceda no serviço de limpeza e ensaibramento da Rua
Milton Teixeira Brodbeck, atrás da nova Rodoviária, no Bairro Petrópolis. O pedido se
justifica devido aos inúmeros buracos existentes e o mato que invadiu a rua causando
transtornos a todos que por ali transitam. Nº 559/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO
RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria
competente proceda em caráter de urgência no conserto de lâmpadas na Rua Tristão
Monteiro com a Rua Antônio Lehn. Nº 560/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO
RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria
competente proceda em caráter de urgência no conserto de um cano quebrado Rua Jorge

Alberto Petersen, Loteamento dos Coqueiros. Nº 561/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO
RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria
competente proceda em caráter de urgência na colocação de uma boca de lobo na esquina
da Rua Guilherme Lahm com a Rua Melvin Jones, conforme solicitação já feita pela
comunidade através do protocolo nº 201200006030001. Nº 562/2013 VEREADOR ROBERTO
TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da
Secretaria competente proceda em caráter de urgência no patrolamento e ensaibramento
na Rua Correia Luiz nº 1403 na localidade de Morro da Pedra. Nº 563/2013 VEREADORA
SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Ao cumprimentar Vossa Excelência, Sr. Tito
Lívio Jaeger Filho, Prefeito Municipal, aproveito para relatar que, no sábado passado, dia
22/06/2013, entrei em vários pontos de comércio da Rua Júlio de Castilhos para divulgar a
Campanha Nacional de Luta Pela Saúde, solicitando assinaturas ao documento nacional,
que objetiva reunir 1% do eleitorado brasileiro, ou seja, em torno de 1.500.000 assinaturas
para que se estabeleça uma Emenda a nossa Constituição Federal aumentando o valor que
a União destina para a saúde, doas atuais 3,8% para 10% e, nesse dia fui abordada pelos
comerciantes que me solicitaram providências com relação aos vendedores ambulantes que
se instalam na porta dos seus comércios, efetuando a venda dos mais variados produtos.
Aproveito o momento para registrar, que esta Casa votou a Lei Municipal de incentivo aos
Camelôs, justamente por entender que é mais justo ao comércio, que os referidos
profissionais tenham um local específico para atuarem, sem prejudicar o comércio local,
responsável pela arrecadação municipal que, atualmente sentem-se lesados pela venda de
ambulantes, instalados ao longo da Júlio de Castilhos. Pelo motivo acima descrito e, em
nome dos comerciantes da cidade, venho requerer a Vossa Excelência que designe uma
fiscalização pelas ruas de nossa cidade, para que o nosso comércio, devidamente
regularizado, responsável pela arrecadação de nosso município, pela geração de empregos
aos munícipes, possa trabalhar, tendo respeitado os seus direitos, sem que aconteça essa
concorrência desleal, atualmente instalada. Sendo o que havia para o momento e, no
aguardo de providências para a proteção do comércio de nosso município, envio cordiais
saudações. MOÇÃO DE APELO Nº 015/2013: MOISÉS CÂNDIDO RANGEL, Vereador da
Bancada do PSC, com apoio dos demais Vereadores da Câmara Municipal de Taquara /RS,
que abaixo subscrevem, vem através da presente, encaminhar Moção de Apelo ao
Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) - Desembargador Federal
Tadaaqui Hirose, ao Governador do Estado do RGS - senhor Tarso Genro, a Comissão da
Agricultura da Assembleia do Estado do RGS, ao Presidente da EMATER/RS e
Superintendente Geral da Ascar- senhor Lino De David, e, ao Presidente da EMATER de
Taquara - senhor João Carlos de Brito, para Manutenção da Filantropia da EMATER/RS –
ASCAR - Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural, tendo em vista o reconhecido
trabalho social desta Instituição que é confirmado no meio rural gaúcho. Citamos algumas
das Ações da EMATER/RS – ASCAR em 2011/2012: - Mais de 2,5 milhões de atendimentos
às famílias rurais. - Mais de 220 mil famílias rurais gaúchas atendidas pelos serviços de
assistência técnica e social, entre eles: agricultores e pecuaristas familiares, assentados da
reforma agrária, pescadores artesanais, indígenas, quilombolas, jovens, idosos e mulheres
rurais. - Mais de 91 mil projetos de crédito, possibilitando o acesso a 2,1 bilhões de reais aos
assistidos. - Mais de 48 mil laudos de perícia do PROAGRO como medida de combate aos
efeitos da estiagem. - Mais de 38 mil pessoas encaminhadas para ter acesso a políticas
públicas de inclusão social. - Mais de 363 programas sócio assistenciais, inscritos em
Conselhos Municipais de Assistência Social do Rio Grande do Sul e já em desenvolvimento. Mais de 3 mil programas de rádio e TV de caráter educativo, totalmente gratuitos. E ainda
mais, dos 497 municípios gaúchos, 492 tem convênio de parceria com a EMATER/RS-ASCAR
- Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural, atendendo diretamente às populações e
promovendo políticas de inclusão social e produtiva. São 58 anos de trabalho e luta. A
ASCAR tem credibilidade e reconhecimento público há mais de 58 anos, pois a Missão desta

Instituição é promover o desenvolvimento rural sustentável, por meio de ações de
assistência técnica e extensão rural e social, mediante processos educativos e participativos,
visando o fortalecimento da agricultura familiar e suas organizações, criando condições para
o pleno exercício da cidadania e a melhoria da qualidade de vida da população gaúcha do
campo. Neste sentido solicitamos que seja reconhecido o trabalho sócio assistencial e
recuperada a imunidade tributária e ao Certificado Beneficente de Assistência Social –
Cebas, também conhecido como “filantropia” que a ASCAR possui desde a sua fundação,
em 1955, que garante o trabalho executado por esta Instituição aos milhares de
agricultores e pecuaristas familiares, quilombolas, indígenas, assentados e pescadores
artesanais gaúchos. Diante de todo este histórico, cabe a nós Legisladores tomarmos uma
posição em busca da manutenção da filantropia a EMATER/RS-ASCAR - Associação Sulina de
Crédito e Assistência Rural, pois são 492 municípios gaúchos que contam com esta
prestação de serviço ao homem do campo que na história vem sendo sacrificado com as
intempéries do tempo que interferem diretamente com a produção dos produtos agrícolas
e com a criação do gado. Senhor Governador, olhe pela EMATER/RS-ASCAR e olhe pelo
povo gaúcho mantendo a Filantropia a esta entidade que a mais de 58 anos tem
desenvolvido um trabalho digno e honesto a frente do nosso homem do campo que
aguarda apreensivo a vossa decisão. MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 016/2013: EDUARDO CARLOS
KOHLRAUSCH, Vereador da Bancada do PTB, com apoio dos demais Vereadores da Câmara
Municipal de Taquara /RS, que abaixo subscrevem, vem através da presente, encaminhar
Moção de Repúdio à proposta da Emenda Constitucional Nº 33 – PEC 33, no que segue: - Do
autor da PEC 33: O Deputado Federal Nazareno Fonteles (PT-PI), autor da PEC 33,
na exposição de motivos que enviou a seus pares, destacou, entre outros pontos, os
seguintes pontos: “O Poder Judiciário vem deslocando boa parte do debate de
questões relevantes do Legislativo para o Judiciário. Disso são exemplos a questão das
ações afirmativas baseadas em cotas raciais, a questão das células tronco e tantas outras.
As decisões proferidas nesses casos carecerão de legitimidade democrática porque não
passaram pelo exame do Congresso Nacional. Estamos, de fato, diante de um risco para a
legitimidade democrática em nosso país”. “Há muito o STF deixou de ser um legislador
negativo, e passou a ser um legislador positivo. E diga-se, sem legitimidade eleitoral. O
certo é que o Supremo vem se tornando um superlegislativo”. “É bastante comum ouvirmos
a afirmação de que à Suprema Corte cabe a última palavra sobre a Constituição, ou ainda, a
Constituição é o que o Supremo diz que ela é. Na verdade, deve caber ao povo dizer o que
é a Constituição”. “Precisamos, pois, resgatar o valor da representação política,
da soberania popular e da dignidade da lei aprovada pelos representantes legítimos do
povo, ameaçadas pela postura ativista do Judiciário. Restabelecer o equilíbrio entre os
Poderes é, pois, o objetivo central da presente proposição”. - Dos Ministros do STF sobre a
PEC 33: Os ministros Marco Aurélio e Gilmar Mendes foram ouvidos pelos repórteres pouco
antes do início da sessão plenária do STF desta quarta-feira. “O órgão de cúpula, o guarda
da Constituição é o Supremo. Essa proposta implica o afastamento de uma cláusula pétrea,
que é a separação e a harmonia dos poderes da República. No contexto, a essa altura, na
quadra vivenciada, isso ressoa inclusive como uma retaliação. Não acredito que as duas
casas do Congresso brasileiro assim se pronunciem (a favor da PEC)”, afirmou Marco
Aurélio. À pergunta de se a PEC seria uma represália à decisão majoritária do STF na ação
penal do mensalão, o ministro respondeu: “Quando o Supremo vota atendendo aos anseios
da maioria, muito bom. Mas ele tem também um histórico de decisões contra majoritárias.
Nesse caso não, porque a sociedade aplaudiu o julgamento da AP 470. Agora, não há
espaço para essa submissão das decisões do Supremo a um órgão político”, concluiu. Sobre
o aumento do quórum para a declaração de inconstitucionalidade, no entanto, Marco
Aurélio explicou que seria possível “cogitar-se de um outro quorum especial”. Mas não
deixou de fazer um comentário jocoso no sentido de que se poderia chegar até a “utopia
da unanimidade”, e citou Nelson Rodrigues, segundo o qual “toda unanimidade é burra”. Já

o ministro Gilmar Mendes lembrou que essa questão “já se arrasta há muito tempo no
constitucionalismo mundial”, e que já está superado. “Na nossa memória constitucional isso
evoca coisas tenebrosas. Nós temos o precedente da Constituição de 1937, chamada de
polaca, com base na qual o presidente da República – antes era o Congresso - acabou tendo
o poder de cassar decisões do Supremo, e de confirmar a constitucionalidade de leis
declaradas inconstitucionais. Acredito que não é um bom precedente, a câmara vai acabar
rejeitando isso”, afirmou. Diante destas manifestações, após aprovada esta Moção de
Repúdio, solicito que seja enviada cópia para o Poder Judiciário de Taquara e para todos os
Deputados Federais Gaúchos. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício do Gabinete
do Governador do Estado do RGS, acusando o recebimento da Moção de Repúdio nº
013/2013, do Vereador Eduardo Kohlrausch, referente à falta de profissionais atuantes no
Instituto Médico Legal – IML/RS. Ofícios da RGE em atenção aos Requerimentos nºs 121 e
140/2013 do Vereador Roberto Timóteo e nº 134/2013 do Vereador Régis de Souza. Ofício
da Secretaria Estadual de Segurança Pública, em atenção a Moção de Apoio nº 006/2013,
do Vereador Roberto Timóteo, referente à unificação do Comando da Brigada Militar no
Vale do Paranhana. E-mail da Deputada Estadual Zilá Breitenbach orientando sobre a
implantação da Frente Parlamentar em Defesa das Vítimas da Violência nos Municípios. Email do Mais Turismo Vale do Paranhana, convidando para o 1º Encontro Regional/RS Mais
Turismo – Vale do Paranhana, que ocorrerá no dia 04 de julho do corrente ano em Três
Coroas. Convite do COMUDE, para Assembleia Municipal da Participação Cidadã a realizarse no dia 25/06 (amanhã), às 19h, no Plenário desta Casa. Convite da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico, para o lançamento no Município do Programa Gaúcho de
Microcrédito, que ocorrerá no dia 26/06, próxima quarta-feira, às 16h, no Gabinete do
Prefeito. Convite do Centro de Integração Empresa-Escola do RGS e Fundação Roberto
Marinho, para o Seminário “Apagão da mão de obra no Brasil: a contribuição da
aprendizagem para a retenção dos talentos nas empresas”, a realizar-se no dia 27/06, às
19h30min, na cidade de Gramado. Telegramas 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, diante da inversão de pauta, o Presidente deu início a Ordem do Dia, solicitando
que a Diretora Legislativa procedesse na leitura dos Projetos em pauta, acompanhados dos
Pareceres das Comissões desta Casa, para posterior discussão e votação em Plenário.
ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 070/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR GUIDO MÁRIO
PRASS FILHO: Altera o artigo 37 da Lei Municipal Nº 720, de 30 de dezembro de 1976,
Código Tributário, criando parágrafo 1º e 2º. 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 106/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR TELMO VIEIRA: Autoria o Poder Executivo a
instituir o PROJETO GOL DE COPA, 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 Projeto foi à discussão e o Vereador Valdecir de Almeida Pediu Vistas para
melhor esclarecido em algumas questões do PL. O presidente colocou o Pedido de Vistas
em deliberação do Plenário e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se
os Vereadores: Valdecir de Almeida, Arleu Machado e Lauri Fillmann. PROJETO DE LEI Nº
115/2013 (Executivo Nº 093) – Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de

Entorpecentes – COMEN 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.
Manifestaram-se os Vereadores: Adalberto Lemos, Nelson Martins, Roberto Timóteo, Arleu
Machado e Guido Mario. PROJETO DE LEI Nº 117/2013 (Executivo Nº 096) Cria o Comitê de
Investimentos para a gestão dos recursos do RPPS – Regime Próprio de Previdência Social. 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. Manifestaram-se os Vereadores: Arleu
Machado, Luiz Carlos Balbino, Guido Mario, Régis de Souza e Nelson Martins. Após a Ordem
do Dia o Presidente Nelson Martins convidou os senhores Vereadores para realizarem em
conjunto a devolução antecipada de receitas relativas ao duodécimo, para o Executivo
Municipal, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), sugerindo que tais valores
sejam aplicados na área da saúde. O valor foi recebido pelo Senhor João Luiz Ferreira –
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos (representando o Prefeito Municipal).
Depois disso 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: VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES
DA SILVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Esse final de semana, no desenvolvemos
nas colheitas das assinaturas no Movimento Nacional, agregados ao Movimento Nacional,
Saúde mais 10, aqui no Rio Grande do Sul, intitulado, saúde para todos, saímos a campo
para colheita de assinaturas, um sábado meio ventoso, mas conseguimos captar assinaturas
dos transeuntes, das pessoas eleitoras que passavam pelo centro da cidade, senti no
momento na colheita das assinaturas, a dificuldade em alguns em ter com ela o seu titulo
de eleitor, isso dificulto um pouco, mas acredito que amanhã, dia da nossa Consulta
Popular, dia da nossa reunião do COMUDE, aqui nessa Casa, uma ótima ocasião para que os
nossos eleitores, para que a população Taquarense compareça aqui, para estarem
elencando os nossos alegados e prioridades para nossa região, se a cada 30 pessoas que
entrarem nessa Casa, nos colocarmos um delegado, torçamos para que a Casa encha, e
agente possa estar colocando muitos delegados nessa luta, quanto mais delegados
colocarmos nesse dia, para lá estar debatendo na FACCAT, as nossas prioridades, mais
chances de trazermos as demandas para Taquara, e aproveitar a solicitar novamente a
pessoas que esta ouvindo, todos aqueles que amanhã vierem até a Câmara de Vereadores,
participar dessa importante reunião, para estar elencando as necessidades Municipais, e a
vinda de verba do Estado, para o Município de Taquara, tragam junto o seu titulo de eleitor,
importantíssimo isso, e procure uma pessoa que esteja na Casa, para junto assinarem o
documento, para que agente possa estar normatizando através de uma PEC, uma união,
para que deposite mais verba para a saúde, atualmente senhores, a união deposita 3,8% do
produto interno bruto a saúde, se nos conseguirmos elencar 1 milhão e 500 mil assinaturas,
nesse momento que esta andando por 5 mil Município Brasileiros, nos teremos a chance de
aumentar essa arrecadação, importante que agente consiga o maior numero possível de
assinaturas, e nos estaremos fazendo historia, porque conseguir esse 1% do eleitorado
Brasileiro e transformar em lei, a questão relacionada a saúde, que é um problema
Nacional, nos estaremos fazendo historia, importante que procurem alguém aqui nessa
Casa, para assinar esse documento, estão também algumas pessoas passando na cidade,
tem também na saúde na Prefeitura, e aqui na Casa um documento que ta a disposição da
população, que é só procurar e assinar, mas tem que ta com o titulo em mãos, se não, não
vale o voto, é 1% do eleitorado, então tem que comprovar ser eleitor, uma outra questão
que quero falar, é com relação de ter caminhado na Julho de Castilho no sábado durante a
requisição de assinaturas, e ter conversado com os comerciantes da Julho de Castilho, e ter
escutado deles uma solicitação, pediram a mim, e fiz nessa Casa um requerimento hoje,
para que a fiscalização Municipal, tenha uma atenção especial aos vendedores ambulantes,

que param nas portas dos comércios vendendo os seus objetos, senhores temos que pensar
que nosso Município é um Município essencialmente do comercio, se não cuidarmos de
nosso comerciante que da emprego, que ele tem uma questão de contribuir com impostos,
fica difícil, quando assinamos nessa Casa, o auxilio as nossos companheiros que
trabalhavam no camelo, a gente penso nessa situação, os Vereadores ficaram a favor do
projeto, em função de que eles estariam acomodados e não estariam trabalhando em
frente das portas do comercio Municipal, isso ta acontecendo, eu solicitaria um pedido ao
Executivo Municipal, as pessoas de nossos fiscais, que dessem uma olhada, dessem uma
atenção especial ao nosso comerciante, que esta se sentindo um pouco desamparado, e
aproveitou e presença da Vereadora na cidade caminhando, para fazer a reivindicação, eu
queria fazer uma menção rápida, a questão do movimento que tínhamos na cidade ontem,
e dizer da importância de ver, pessoas da minha idade, participando de um manifesto, isso
que dizer que o povo cansou de só ver coisas erradas, e resolveu sair as ruas, isso é um
recado bom, para que agente entenda que a população tem opinião e pode sair a rua, que
agente entenda isso como um bom recado, e que agente aja com a maior ponderação e
com a maior responsabilidade possível, enquanto político, esse foi o recado que nos deram,
agradeço ao tempo extra, e desejo a todos uma boa semana. VEREADOR TELMO VIEIRA.
Saúda a todas as pessoas presentes. Nessa manhã estive em reunião com o Secretario
Municipal Ferreira, e levei para ele algumas solicitações das pessoas do interior,
principalmente em minha comunidade, na Padilha, lá se tem um calçamento inacabado que
esta prejudicando em dia de chuva, principalmente a passagem de pedestres, também
temos problemas na ponte que liga Padilha, a Padilha Velha, essa ponte também esta
comprometida, conversando com o Secretario, ele foi solidário a reivindicação daquela
comunidade, e estará em loco provavelmente essa situação de perto, também Vereadora
Sirlei, eu digo que o gigante acordou, porque a muito tempo se escuta falar, e ficamos em
algumas imposições, as quais os nos são enfiadas a goela a baixo, e nos engolimos, e somos
Brasileiros e não sabemos lutar por aquilo que nos queremos, isso mudo nesse movimento
Nacional, eu digo que quando se une, se tem uma força tremenda, mas quero saudar as
pessoas de bem, que pacificamente lutam, mas quero dizer que meio ao trigo, tem o joio,
que estragam, que mancham essa imagem, que mancham essa luta, infelizmente tem essas
pessoas, mas a maioria esta sendo ouvida e com certeza vai ter uma grande mudança por
ai, essa noite era isso que eu tinha para falar, e quero Presidente, o restante de meu tempo,
eu queria passar para o Vereador Arleu, uma boa semana a todos e muito
obrigado.VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA. Saúda a todas as pessoas presentes.
Esse final de semana eu participei junto ao Loteamento Tito, Eldorado, Santa Maria, do
encontro do circulo de oração, décimo terceiro encontro do Circulo de Oração, no Jardim de
Oração do Loteamento Tito, e Luz do Vale, no Bairro Santa Maria, com o tema Levantais-Vos
Mulheres, que estão em repouso e ouvir minha voz, parabenizar a todos pelo belíssimo
encontro, pela pessoa da Jussara, estão de parabéns pelo excelente trabalho ali, também fiz
alguns requerimentos, inclusive um ao Senhor Prefeito, que no dia 4 de Março, neste ano,
já tinha feito, colocando a situação da biblioteca comunitária, Amigos do Livro, e até agora
não venho um projeto a esta Casa para enviar recurso para ajudar, inclusive saiu uma
matéria no Panorama, no dia 6 agora, como nosso prazo regimental de 90 dias após o
requerimento, agora já passo, eu fiz novamente reforçando inclusive colocando uma foto
junto ao Jornal Panorama, pedindo que o Prefeito mande um projeto a essa Casa, para
ajudar a biblioteca Amigos do Livro, porque todos conhecem e sabem do excelente trabalho
feito ali, e agora estão com água cortada por não ter ajuda financeira, então é a importância
que tem, também fiz um pedido ao Prefeito, que informe esse Vereador, através do
controle interno, qual o percentual de divida do Município, para poder fazer novo pedido de
recurso, conforme foi feito, porque é muito importante asfalto para o nosso Município,
precisamos saber o percentual, se ta dentro do limite, que foi falado que a divida era
enorme, e agente que sabe o percentual dessa divida, para poder votar nesse projeto,

também quero convidar aqui vocês, na próxima semana vai vir o convite, no dia 5 de Julho,
podem marcar o horário, vai ter uma formatura de 25 alunos Bombeiros Mirins, E 6
funcionários da Escola CIEP, que foi feito esses dias todo o projeto de segurança, e os
Bombeiros acharam interessante formarem os próprios alunos, da terceira, quarta e quinta
serie, e 6 funcionários, para que possam na pessoa do Jairo, que é o Presidente co COM,
que esta aqui, e agente que convida a todos vocês, pela importância de prestigiar, e vai vir o
convite especifico para cada um, na próxima semana, mas é no dia 5 de Julho a formatura,
da Escola CIEP, também gostaria de solicitar a importância desse requerimento que fez a
Vereadora Sirlei, que quando nos sai daqui, na reunião à tarde hoje com o João, eu cobrava
do João, hoje a noite vai sobrar um pouquinho para ti, tem que colocar os fiscais na rua, já
tinha notado, e disse que tem que colocar, porque a comunidade e os lojistas estão
pedindo, é um absurdo, o pessoal vem de fora, não pagam nada, vem de fora, e as lojas
deixam de vender, e também pedir ao Secretario de Segurança, que encaminhe logo o
projeto para essa Casa, para alterar e começar a funcionar a câmeras de vigilâncias, porque
tem vários Policiais ai, no mínimo 5 estão reformados, que querem voltar a trabalhar, para
trabalhar nas câmeras de vigilâncias, é muito importante que isso seja rápido, e aqui vocês
devem ter visto também, agente inverteu os trabalhos, não podem ser feito mais, eu ia faze
um requerimento verbal, mas acho que já foi feitos esses dias na Casa, os grandes buracos
que estão abrindo na Avenida Sebastião Amoretti, próximo a ERS239, e quase em frente ao
Lamperti, tem enorme crateras que o DAER tem que arrumar urgente, mas eu pedi inclusive
para sair mais cedo dessa Sessão, e estarei pedindo para me retirar em seguida, para
participar em Igrejinha do debate da Consulta Popular, defendendo o projeto regional da
UTI neonatal, junto ao Hospital Bom Jesus, e também do caminhão do Corpo de Bombeiro,
e convida toda a comunidade para amanhã a noite, lotarmos essa Casa, semana passada
participava em Parobé, loto o Ginásio Municipal, tinha 600 pessoas, que dizer que ele
elegeram 20 delegados, vem com força Parobé, então se nos não lotarmos com força, e
elege o mesmo numero de delegados ou mais, nos acabamos perdendo o recurso para o
Município vizinho, nos temos sim que batalhar, para amanhã a noite a comunidade se unir
com nos, convidar todos os moradores, de alguns locais vai vir ônibus, inclusive do CIEP vai
sair ônibus as 7:30, do Breno Ritter também sairá ônibus, Theophilo, alem dos alunos, pais
possam vir jutos, que é muito importante nos discutirmos esses projetos regionais, e mais
de em torno de um milhão de duzentos, relacionados para nossa cidade, e em especial
nosso Hospital Bom Jesus, uma semana a todos e que Deus ilumine o coração de cada um.
VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES. Saúda a todas as pessoas presentes. Domingo
pela manhã, estive participando de uma reunião na comunidade de Ilha Nova, associação
de moradores, lá estava reunido, junto com o Assessor Jurídico da Prefeitura, para tratar o
assunto da rede de água, daquela comunidade lá, foi criado na manhã de ontem, um
departamento junto com a associação, para cuidar da distribuição da água naquela
localidade, departamento que vai cuidar, como que vai funcionar a cobrança, manutenção
da rede, então foi debatido na manhã de ontem naquela comunidade, e aquela
comunidade também reivindica, quero fazer um pedido verbal, apoio do Executivo, para a
Secretaria de Obras, o fechamento dos valos que lá foram abertos para a rede de água, ta
causando transtorno para os motoristas, que vários já ficaram atolados, caíram dentro do
valo, eu peço providencia para que seja concertada aquela estrada, tenho umas indicações,
três indicações, uma foi para colocar uma lixeira no final da Rua Almiro Nunes de Medeiros,
próximo ao numero 1697, no Bairro Empresa, aqueles moradores tem que depositar o lixo
no chão, to fazendo uma indicação para que seja colocada uma lixeira naquele local, onde
beneficiara vários moradores daquela rua, também fiz uma indicação, que o Executivo
juntamente com a Secretaria Competente, possa providenciar o calçamento no final da Rua
Bandeirante, que vai da Rua Alcides Levino Bauer, até a Marechal Floriano, aquela rua tem
apenas 200 metros para calçar, e cada chuva que da, desce todo aquele barro daquela rua
que é chão batido, causando transtornos aos moradores das proximidades, então o

calçamento vai eliminar todo aquele barro que desce daquela rua ali, são apenas 200
metros, também faço aqui uma indicação, juntamente com a Secretaria da Agricultura, para
que possa melhorar o local onde a Associação dos Taquarenses e produtores agrícolas,
fazem a distribuição da merenda escolar, que vem do interior, todas as segundas feiras, eles
estão ali, junto com a Secretaria de Educação, e o local ali não esta adequado para isso, é
um local aberto, em dia de chuva, eles tem que estar exposto ao relento, para fazer essa
distribuição, então agente pede ao Executivo que de um apoio ali, para melhoria daquele
local, bem como também os produtores solicitam uma sala para fazerem suas reuniões,
então que o Executivo possa auxiliar junto com a Secretaria da Agricultura, e também a
alguns meses eu também fiz uma solicitação para que o Executivo, junto com a Secretaria
Competente antecipasse a campanha do agasalho, até agora não foi lançada a campanha
no Município, o inverno esta ai, o frio esta ai, e não pode deixar que o frio passe, para
depois distribuir os agasalho, quero renova esse apelo para que o Executivo o mais rápido
possível, possa realizar essa campanha, para hoje era isso, muito obrigado, e tenham todos
uma ótima semana. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS. Saúda a todas as
pessoas presentes. Gostaria inicialmente de falar da reunião que tivemos na quinta feira
passada, com os Vereadores da região, discutindo as questões regional, e daqui agente não
pode deixar de dizer Vereador Eduardo, que muito o senhor teve muito haver com isso,
porque começo com a questão das balanças, e se estendeu e ficou deliberada aqui para os
Vereadores da região, que agente discutiria a questões regionais, isso é uma luta que eu
venho fazendo dez da época que eu fui presidente do Conselho de Saúde, sempre tentei
trabalhar na questão da discutição regional, que eu acho que é a maneira melhor que
agente tem, e a maneira mais fácil que agente tem de conseguir conquistar o que
precisamos para a região, e consequentemente para a região de Taquara, então fica ai meus
parabéns, e convidar meus colegas Vereadores, porque na verdade aqui ficou decidido, na
ultima vez que foi discutido a questão das balanças, foi acertado que seria uma tratativa da
questão de Vereadores das Câmaras da região, dos Municípios vizinhos, então deixou de ser
um discutição única, a ser uma discutição ampla, regionais, pelos Vereadores da região,
então conclama meus colegas Vereadores que na próxima, que agente consiga ter mais
gente presente, para receber nossos colegas Vereadores de outros Municípios, também
gostaria aqui de dar os parabéns ao Prefeito, pela questão do Conselho de Entorpecentes,
esse conselho vem de encontro a reivindicação, o Prefeito Délcio pecou nisso, não
conseguiu bota no ano passado, e o Prefeito Tito, agente teve lá, fez essa reivindicação da
criação desse conselho, porque agente via que estávamos perdendo muitas verbas, e a
questão das drogas vem se ampliando cada vez mais, e agente não tem feito um trabalho
em torno desse assunto, eu queria contar uma historia rapidinha para vocês, fui procurado
semana passada por uma pessoa, que ela me dizia, não tem como nos ajudar um rapaz que
é meu sobrinho, ele é de menor, pois o irmão dele já ta internado, pela questão da droga, e
o outro irmão dele se envolveu com traficantes, e não sei se ficou devendo, mas enfim, o
traficante disse, pois eu vou me vingar de você, e foi a casa desse menino, e bateu na mãe
do menino, a mãe dele esta em estado de coma num hospital, estado vegetativo, se
conseguir se recuperar, ela não vai conseguir caminhar, vai ficar em estado vegetativo em
cima de uma cama, então são assuntos assim que realmente agente ouve relatos, e
sensibiliza, e por isso hoje aqui eu digo, parabéns por ter mandado esse projeto a votação, e
parabéns os Vereadores que entenderam que o projeto é realmente de relevância, também
não poderia deixar de falar com relação ao manifesto, isso é a verdadeira Democracia,
como disse o Vereador Telmo, tem algumas laranjas podres no meio, mas enfim, a maioria
esta vencendo, estamos discutimos questões que as vezes nos Vereadores ficamos
impotentes em discutir, que são questões mais amplas, mas agente fica satisfeita que a
comunidade ta acordando, e os bons Políticos vão sobreviver, ao meio tanto fogo cruzado
da impunidade, da falta de transparência nos atos do Políticos maiores, parabéns a toda
comunidade, eu não poderia aqui deixar de falar de um projeto que venho a está Casa

Presidente, que o projeto de lei, numero 89, e agente sabe da grande deficiência que é o
asfalto aqui em nossa cidade, onde o Executivo manda um projeto de lei, pedindo licença
para tomar emprestado 3 Milhões de reais para o asfalto, e agente sabe a grande
necessidade do asfalto, mas agente ouve ai e fica preocupado, que nos meios de
comunicação, agente ouve que o Município esta bastante endividado, então agente fica
preocupado que a tempo venho falando aqui de uma questões pontuais, que eu acho que
deveria ser priorizada, como a questão do termino da obra daquela creche no Bairro Mundo
Novo, que vai atender em torno de 200 crianças, como é o caso das obras do PAC, que ta
praticamente parado, e eu ouvi ai o construtor dizendo, que ta difícil, que se chagar até o
final do mês, e ele não receber o que é devido, ele vai cancelar o contrato que existe com a
Administração, é lamentável, porque ali vai atender pessoas carentes, são 170 famílias que
vão ser beneficiadas, e tem também a situação deplorável que estão nossas ruas no Bairro
Empresa, fiz solicitação de patrolamento e ensaibramento, que são ruas que estão previstas
nas obras do PAC para calçamento, então eu acho que agente tem que dar um foco sim, as
pessoas precisam de asfalto sim, mas precisamos acabar o que foi iniciado, e a comunidade
clama todo dia, nos Vereadores somos cobrados, Vereadores que moram lá, Vereador
Nego, Eduardo, quase todo dia na porta de nossa casa, as pessoas vem perguntar, e ai como
que fica, a questão da minha casa, meu calçamento, que foi prometido na eleição, e agente
fica sem o que dizer, eu penso que é de grande valia, e é importante a questão do asfalto,
mas será que não tem uma outra forma de se pedir esse asfalto, através do Governo do
Estado, Federal, através de projetos, acredito eu que tem sim, a não ter que se fazer mais
uma divida de 3 milhões de reais, onde tem esses projeto importantes ai, como é o caso da
creche, que te digo de contra partido se eu não me engano é de 80 mil reais, então as vezes
agente fala, não é tanto por reclamação, é mais por um sinal de alerta, para ver o que é
possível para se fazer, para que agente não caia num erro de fazer uma coisa que as vezes
não é tão prioritária, e deixar as prioritárias para trás, eu não poderia de deixar de falar hoje
Presidente, porque eu procurei o Prefeito por duas ocasiões, na sexta feira e hoje, num
assunto que eu achei muito delicado que eu achei na semana passada, que foi a questão de
ouvir duas pessoas, duas funcionarias, uma concursada, e uma CC, numa questão que a
Comissão não ta pra cruzar, tomar decisões, mas sim para ouvir e repassar para quem tem o
direito de averiguar algumas irregularidade ou não, com relação do trabalho de tais
funcionários, e para minha surpresa não foi isso que ouve, agente ouviu ai nas Comissões,
semana passada na Comissão da Saúde, para ser mais preciso, esses dois funcionários, e
para minha surpresa essa funcionaria foi afastada, funcionaria concursada foi afastada, e a
funcionaria CC, remanejada de lugar, e continua trabalhando, não to dizendo aqui, que sou
contra um ou a outra, não to dizendo aqui que uma ta errada e a outra esta errada, porque
não é essa nossa função, mas agente não pode deixar de falar ou se calar, porque uma
funcionaria concursada foi afastada, sem a devida justificativa, sem a pessoa competente
para afastar, só quem pode afastar e eu me informei é o Prefeito Municipal, e foi afastado
pelo Secretario de Saúde, por meio interno, será que o Secretario não sabe o que ele faz,
será que ele não sabe que ele não tem competência para afastar um funcionário, e ainda
por memorando interno, esta aqui a copia, eu peço ao Prefeito Municipal, tentei entrar em
contato com ele hoje, e ele tome uma providencia urgente, porque eu acho que isso é
descabível, não é permitido agente admitir esse tipo de coisa, ainda mais com uma
funcionaria concursada, e ainda conforme diz no Artigo159, tem que ser fundamentada,
qual é a fundação que ele tem para afastar uma pessoa que venho aqui dizer que havia uma
coisa errada no serviço, a pessoa foi punida dizendo que avia uma coisa errada no serviço,
mas o que é isso, onde nos estamos, peço ao Prefeito que tome uma providencia urgente
com relação a essa caso, porque é incabível o que ouve, e que o Secretario procure se
informar mais com seu Jurídico, se ele não sabe fazer as coisas direito, porque nem no
mural da Prefeitura foi feito o afastamento dessa funcionaria, era isso por hoje, muito
obrigado. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes.

Eu cada vez fico mais preocupado com a nossa cidade, com o problema com nossos
consumidores, eu acho que inclusive essa passeata que vem acontecendo hoje, tem haver
também com o ferimento do direito do consumidor do Brasil inteiro, não digo que seja só
isso, mas tem haver também, o povo não aguenta mais ser enganada em alguns comércios
por ai, principalmente em supermercados grandes, essa semana teve 3 casos seriíssimos
aqui em Taquara, esse assunto é muito importante, eu quero a colaboração de todos os
Vereadores da Casa, que nos ajude isso não é interesse político da minha parte, em posse
alguma, não to preocupado com voto ou com eleição futura, não é minha demagogia, eu to
preocupado com a situação que ta acontecendo com o consumidor, porque há muito anos
eu venho defendendo o consumidor, independente de eleição, independente de voto, isso
é muito serio o que esta acontecendo com os consumidores, principalmente os mais
pobres, consumidor menos esclarecidos, estão sendo roubados nos supermercados de
Taquara, eu vou ter que gritar muito aqui, grita na rua, pega um auto falante e grita que os
consumidores de Taquara estão sendo roubados, ou furtados, porque tem uma pequena
diferença nesse termo, do roubo e do furto, ta acontecendo coisas muito estranhas, eu não
vou citar o supermercado aqui, por uma questão que poderia até falar, mas não vou fazer,
mas vou dizer os 3 casos gravíssimos que aconteceram, primeiro que acontece comigo, em
um supermercado que eu peguei e comprei um produto, uma caixinha de capeletti, quando
eu peguei a caixinha e fui olhar, estava com fungos no capeletti, inclusive um deles estava
preto, olhei pra ver e tinhas mais na prateleira, isso é saúde publica, isso algo que vai
prejudicar uma pessoa, que pode levar até o óbito, pode levar a morte uma pessoa, isso é
muito serio, tem que ser fiscalizado os supermercados, precisa ter na rua, agentes de
fiscalização tem que estar em cima, e não adianta tirar de circulação, tem que multar o
estabelecimento, e até fechar o estabelecimento se for o caso, como que fecham no
programa do leite, por exemplo, e não fecham o mercado, é entristecedor o que ta
acontecendo em nossa cidade, eu tava em outro supermercado, fui em 3 supermercados
diferentes, e onde uma pessoa comprou um produto que tinha um cartaz bem grande, 3,48
se eu não me engano, chego no caixa, ele foi pagar, casualmente ele olhou no visor,
estavam cobrando 6 e pouco, a mesma mercadoria, a pessoa que estava junto ali, disse que
no cartaz estava a 3 e pouco, mas é isso ai, eu me envolvi, e disse que não é isso ai, vocês
vão cobrar pelos 3 e pouco, tava bem grande o cartaz, mais uma vez sendo roubado o
consumidor na frente de todo mundo, o preço bem grande na gôndola, e no caixa outro
preço, isso é roubo, se eu pega um produto, e qualquer cidadão, eles chama a Brigada e
mandam prender, como o comerciante faz isso e não acontece nada, ninguém ta vendo
nada, onde ta a Promotoria Publica, aonde ta a parte desenvolvida, PROCON, onde ta todos
os envolvidos nessa área, onde que estão, a própria empresa não ta enxergando, ela
própria tem que ajudar a cuidar, porque eles tem muita força nisso ai, eu tenho caso que
dava pra fecha por minha conta, eu vou lá e mando para os caixa, e só não chamo a Brigada,
porque eles concordam, se não eu chamaria, e hoje eu encontrei mais uma pessoa, também
comprando um produto no mercado, eu vi e ele tava envolvido com uma situação onde o
preço estava bem claro no folder, o preço assinalado, ali tava o produto também no
supermercado, ali ele foi comprar e não tem mais, eu quero levar um igual, mas não tem,
ele chiou, eu cheguei junto, fomos no deposito e achamos o produto certo, é um absurdo o
que ta ocorrendo aqui em Taquara sobre o direito dos consumidores, com a população mais
carente e desavisada, ta criado aqui nessa Câmara, a Comissão do Direito do Consumidor,
quem achar que ta lesado, ou ter algum problema de supermercado, ligue para mim, ligue
para o pessoal da Comissões aqui na mesma hora nos vão ajudar lá no supermercado a
resolver o problema, e vamos traze para dentro dessa Casa para resolver, e eu quero pedir
aqui para o Executivo, que junto com nos aqui da Câmara, vamos fazer resurgir o PROCON
de Taquara, mais dentro daquilo que ele tem que fazer, que é a fiscalização ativa nos
estabelecimentos, o PROCON, junto com a insanidade, com a funcionaria que tem essa
competência, vão trabalhar juntos, e acabar definitivamente com esse problema, e quero

fazer, nem que seja um seminário aqui, algo muito grande, para que chame a atenção da
população, que eles estão sendo roubados e não sabem, vou dar um aviso, peguem suas
maquinas de calcular, e levem no mercado, e vocês vão ver que vai ter uma diferença muito
grande, porque ta sendo roubado o consumidor, ele vai lá compra e no caixa tem outro
preço, e agente não enxerga isso, da diferença de 50, 1 real, centavos, e no final tu vai ter
uma diferença como eu tive, de 12 reais, então é muito serio, eu vou continua levantando o
quanto eu puder isso ai, porque eu acho que isso tem tanto roubo por ai, tanta gente presas
por coisinha que fez realmente os donos dos supermercados, os grandes, internacionais não
são fiscalizados porque são grandes, e passam por isso, e é o que ta acontecendo inclusive
com nosso matadouros hoje, ou numa grande empresa de matança nesse País, ta tomando
conta de todo o País, e nossos pequenos matadouros estão tendo problema para as
próprias matanças, por isso o pessoal ta na rua, por isso também, só que eles não tem a voz
que nos temos aqui, e por isso eu quero ser uma das vozes do pessoal que ta na rua
também trazendo isso que ta acontecendo, eu quero dizer, que tenho alguns problemas
que tão acontecendo em Taquara, que com essa chuvarada toda ai, deu muito buraco,
paralelepípedo saindo, a Prefeitura numa situação difícil, não tem material, que as pessoas
tenham um pouquinho de paciência, nesse ponto quero pedir, porque a Prefeitura ta
tentando resolver e não é fácil,eu to tentando ver caso a caso para ajudar as pessoas,
pedindo para o Executivo, mas é muito complicado a atual Prefeitura, para resolver todo
esse problema, o problema de segurança também, me ligaram da linha São João, tão
apavorados com a matança na linda São João, tão matando gado a todo direito, ta sendo
um assalto atrás do doutro, e nada ta sendo feito, nos temos que fazer muita coisa na linha
São João, a Câmara tem muito responsabilidade com isso, e nos todos Vereadores, unidos
aqui junto com o Executivo, segurança, vamos ajudar essa cidade a manter sua calma, que
ta muito complicado, muito obrigado, e uma boa semana a todos. VEREADOR EDUARDO
CARLOS KOHLRAUSCH. Saúda a todas as pessoas presentes. Neste momento o Vereador
Luiz Carlos Balbino, pediu uma parte, e pronunciou o seguinte: Vereador Beto, foi
combinado conosco na Comissão, que esse assunto seria discutido internamente, e depois
de ouvirmos mais duas funcionárias que estão envolvidas, que assistiram esse tipo de
acontecimento, o senhor questiono bastante com relação o que teria vazado, tivemos uma
reunião o senhor participou, e foi decidido que seria resolvido internamente, ouvindo as
duas pessoas que faltam ainda a serem ouvidas, para depois o relator num consenso,
iríamos encaminhar ao Senhor Prefeito, cobrando dele uma atitude interna, quanto ao
Secretario da Saúde se ele se precipitou ou não, deixa a cargo do Prefeito tomar essa
decisão em relação a isso, agora o senhor tomo partido, e não deveria ter comentado aquilo
que se discutir dentro da Comissão, o senhor tomo publico, defendendo uma parte, se
tornando parcial, então eu gostaria que o senhor, se ativesse com aquilo que combinamos
durante as reuniões, até para preservar essas pessoas, inclusive com razão que disse um
dia, outras pessoas não gostariam de vir, e esses funcionários vão querer vir com essa
polemica que ta se criando. Neste momento o Vereador Eduardo Kohlrausch, voltou com a
sua pronuncia: Inicio o meu pronunciamento na noite de hoje, mas primeiro parabenizo
dando os parabéns ao pronunciamento do Vereador Arleu, que se preocupa muito com a
causa do consumidor, e realmente eu pego a calculadora e vou para o mercado, e o que ele
falou é verdade, isso acontece direto, inicio hoje falando do assunto que vem ganhando as
manchetes, não só do Brasil como do exterior, uma vez que estamos na época da Copa das
Confederações, temos vários correspondentes internacionais em nossa terra, acho que as
manifestações são legitimas, e até digo mais, em minha opinião, demorou muito para isso
acontecer em nosso País, a inflação que para muitos não existe, existe sim, esta cada vez
mais alta, e não precisa de num um instituto parta descobrir isso, basta irmos ao mercado,
padaria, ao posto de gasolina, sem falar do açougue, mas aquele pessoal lá de cima, tem
que ver essas reivindicações, e ver que o pessoal não aguenta mais, veja bem , um
aposentado trabalha a vida toda, para ganhar um salário mínimo, ou até o salário mínimo

de um trabalhador, descontado, vira para 400 reais, a pessoa não vive, cidadão não
sobrevive, veja bem, nos não somos Vereadores, nos estamos Vereadores, a cada eleição a
população escolhe seus representantes, e esse movimento é muito bom, e já acontece a
anos na Argentina e na Coreia, também por estudantes, a cerca de dois meses eu fiz uma
moção de repudia, a PEC37, a dois meses atrás, e quero agradecer o apoio de todos os
Vereadores aqui nessa Casa, trata que a PEC37, que é um dos motivos dos movimentos no
Brasil, ela trata tirar o poder de investigação do Ministério Publico, inclusive tivemos o
recebimento do Presidente do Senado, Senador Renan Calheiros, acusando do recebimento
lá do oficio, da nossa moção, e também tivemos aqui na Casa, Vereadores e Vereadoras, um
oficio de agradecimento da Promotoria Publica de Taquara, a todos os Vereadores a moção
de repudio a PEC37, entendemos que o Ministério Publico não pode ser amordaçado,
ladrão tem que ir para a cadeia, Político que prefere bota dinheiro no bolso, do que fazer
uma praça esportiva, um ginásio, uma creche, resolver problemas como saneamento
básico, ajudar no hospital, no posto de saúde, esse não é representante do povo, é um
marginal, tem que ir para a cadeia, e por isso que nos entendemos que o Ministério Publico,
tem que ter autorização sim, a liberdade de ir atrás e fazer essas investigações, qualquer
Político corrupto, o eleitor não elege Político para roubar, coloca sim para tentar amenizar
seus problemas, para ter uma voz um representante no parlamento, e nesse sentido quero
dizer, de que uma das melhores escolhas que o atual Prefeito fez para sua equipe, foi o
Secretario da Fazenda, Senhor João Carlos de Moura, contador formado, trabalhou muito
anos no escritório em Parobé, PCK, homem honesto e honrado, nesse sentido a
comunidade Taquarense pode ficar tranquila, pois temos uma pessoa seria cuidando de
nosso dinheiro, e infelizmente na cidade de Taquara é pouco, porque nos temos poucas
industrias na cidade de Taquara, também Senhor Presidente, na noite de hoje, eu
encaminho uma nova moção de repudio, agora a PEC33, pois entendemos mais uma vez
que o parlamento não pode interferir nas decisões do STF, são poderes distintos, e tem que
se respeitar, eu agradeço aqueles Vereadores e Vereadoras que já assinaram, e os que vão
assinar, eu agradeço o apoio de vocês, inclusive na reunião que fizemos na semana passada,
a própria Câmara de Igrejinha fez uma moção de repudio a PEC33, na semana passada
estive na cidade de Porto Alegre, entregando, protocolando os pedidos de viaturas,
também com apoio dos senhores e das senhoras, tive lá tanto na Secretaria de Segurança
Publica, quando no Comando da Brigada Militar, e lá eu disse que faria uma oficio por mês,
se fosse necessário, ate ser atendido, e essas viaturas que vão vir pela Consulta Popular,
amanhã vamos nos reunir e tal, estão fora desse pedido que nos estamos fazendo, agente
fez aquele pedido, baseado na entrevista que foi feita na Radio Gaucha, que aquelas 170
viaturas ainda não tinha destinos, em 10 dias arranjaram destino, já viram isso, e na nossa
região aqui, venho uma, então nos temos sim, que fazer esse oficio, e em cada oficio novo
que eu fizer, eu vou citar, devido aquele oficio e tal, não ter tido resposta, eu vou fazer um
10, até enjoarem de mim, agente ta aqui para isso, eu não me importo de ir a Porto Alegre,
porque acho que é uma luta legitima, volto a dizer, segundo informações Vereador Balbino,
aquele acidente que deu com aquela viatura, diz que soltou uma roda da viatura, na
semana passada fiz um requerimento para a direção da OI, e aqui eu quero agradecer ao
Vinicius do Jornal Panorama, tive contato com a OI, ela não deu muita bola, mas ajudou
muito a sua matéria ali, e quanto a questões dos orelhões, vou contar com o auxilio do
Executivo, porque estamos vendo que a OI esta tirando todos os orelhões de Taquara, não
ta tirando um só, e segundo a sua reportagem, eu vejo que eles disseram que onde não
estão usando, eles tiram transferem, eles tem poder para fazer isso, precisamos do apoio
do Executivo Municipal para saber disso ai, e a comunidade como fica, que para 0800, não
consegue ligar do celular, tem que ter um telefone fixo, na semana passada como relato o
Vereador Beto Lemos, tivemos uma reunião com as outras Câmaras, aqui na Casa para
unirmos força, buscar nossos anseios de toda comunidade Taquarense, anseio de saúde,
mobilidade urbana, questão de viaturas, a questão de lobadas eletrônicas, principalmente

na região da ERS239, até porque unida as Câmaras vão ter mais forças, e agora senhores
Vereadores e Vereadoras, os senhores não me levem a mal o que vou dizer agora, vou dizer
que eu ando me sentido meio chateado com a situação, uma vez que nos já fizemos 4
reuniões, e nessas reuniões, e nessa ultima nos tivemos a presença do Vereador Régis,
Beto, nos sempre temos presença de Vereadores de Riozinho, que viajam 35 quilômetros
para irem e para voltar, Vereadores de Rolante, Igrejinha que tivemos 3 Vereadores, muitas
vezes, me desculpe minha sinceridade, a Vereadores que estão na Casa, e não sobem na
reunião, isso fica ruim, não é uma luta do Vereador Eduardo, isso é luta para a comunidade,
e uma vez que nossa região não tenha um Deputado Estadual, nada mais justo que todas as
Câmaras se unirem, e esse é o pensamento que eu vejo, muitos Vereadores estão vindo, a
Vereadora Sirlei venho em quase todas as reuniões, a Vereadora Sandra ta fazendo um
curso, por isso não esta vindo, muitos estão vindo e alguns estão na Casa e não vão,
inclusive o Presidente da Câmara de Igrejinha, venho todas as reuniões, eu peço aos
senhores que olhem com carinho, ta ficando chato, o pessoa vindo aqui, e parece que
alguns de uma maneira estão querendo boicota, achando que alguém vai aparecer, não é
esse o intuito não, Deus conhece o coração do homens, o intuito disso ai, e ver os anseios
da comunidade Taquarense e região serem atendidos, eu pediria que dia 24 de Julho, os
senhores fizessem uma força para ir nessa reunião, sendo assim coloco meu Gabinete a
disposição de toda comunidade, para tratar de assuntos do interesse da comunidade
Taquarense, quero encerrar agradecendo ao Senhor Deus por estar representando a minha
comunidade mais uma vez, um boa semana a todos, e que fiquem na paz de Jesus.
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO. Saúda a todas as pessoas presentes. Essa semana
que passou, estivemos fazendo uma visita no posto de Santa Maria, e lá podemos ver uma
necessidade, de uma goteira bem no corredor central, e foi chamado pessoas da Prefeitura,
foi reformado ano passado, tem essa goteira, também já tem alguns mofos em algumas
partes de paredes, principalmente onde entra a claridade, e também a necessidade de que
seja feito o reboco na parte externa, eles se esqueceram de fazer isso na reforma do posto,
ai o tijolo fica exposto, infiltra umidade, e acaba mofando, a parte interna do posto, foi feita
reforma, mas não tiveram essa preocupação, então é de extrema necessidade que o
Executivo concerte uma coisa que já era para estar pronto, da mesma forma no Loteamento
Tito, fizeram um belo de um posto, neste momento o Vereador Luiz Carlos Balbino, pediu
uma parte e pronunciou o seguinte: só para complementar, o que falta nessas obras, é a
fiscalização da Prefeitura, eles mandam fazer as obras, recebem as obras, tiram fotos, e
ninguém fiscaliza ai depois o que vai acontecer, como o senhor ta questionando, a
Prefeitura depois de pagar a obra, vai ter que gastar para fazer a reforma e os reparos,
neste momento o Vereador Guido Mario, voltou com a sua palavra: da mesma forma do
posto de saúde do Loteamento Tito, muito bonito o posto, as repartições, mas quando
entra no posto, olha para o chão, é encardido, porque em vez de colocar cerâmica,
colocaram emborrachados branco, esse emborrachado encardiu, já tem informação que
foram empresas especializadas para limpar, e não limpa, só que um posto de saúde feito à
pouco tempo, olha para o chão, a imprensa seria importante lá olhar, porque o gasto que
foi feito, e usaram mal o dinheiro publico, e isso nos deixa muito indignado, porque agente
sabe que ta aqui o manifesto que ta ocorrendo, que ocorreu aqui no domingo, ela
corrupção, pelo mal investimento do dinheiro publico, falta de saúde, educação, e nos
vermos o Município no mesmo rol, usando o dinheiro e usando mal, também fizemos um
requerimento para o Município fiscalizar aquele prédio da antiga piscinas AKESSE, agente
precisa de empresa, e desenvolvimento, e ta ali um prédio parado, esperamos que até o
Líder do Governo, Régis, interceda, agente não sabe como ta a situação, de repente ele
pode estalar uma empresa, e trazer dividendo para o Município que é tão importante,
também falar sobre a abigeato, o roubo de gado e o abigeato, agente viu aqui na
manifestação, uma estratégia da Brigada Militar, para esse manifesto, e muito bem feito
pela Brigada Militar, precisa ter um plano da Brigada Militar, para pegar esse pessoal que ta

fazendo esse roubo de gado, tem que ter, se nos não estivermos em Taquara, gente da
Brigada capacitada, vamos buscar em outras cidades, porque isso não acontece só em
Taquara, acontece em outras regiões, e agente vê pelos jornais que foram presos, porque a
Policia preparou, fez campana para prender essas pessoas que fizeram esse tipo de coisa,
está tão próximo de nos, que bem dizer esta em baixo de nosso nariz, ta acontecendo as
coisas e isso traz um pavor para o interior, um desanimo a quem trabalha a sol a sol,
trazendo riquezas para o nosso Município, e é preciso, se pudermos Senhor Presidente,
vamos ter que nos reunir com as comunidade do interior, faze um grande debate aqui, eu
sei que o senhor ta querendo da um carro aqui, mas não adianta da o carro, se não tive uma
estratégia para pega esse tipo de gente, também estou encaminhando votos de pesar aos
familiares da Senhor Sônia Leda Scheffel, que nos deixou no dia 19, esposa de Seu Antonio
Scheffel, conhecido por todos nos, e dizer que a comunidade venha amanhã, para lotarmos
essa Casa, e agente possa reivindicar dinheiro da Consulta Popular, tão importante para o
desenvolvimento de nosso Município, e parabenizar todos o que vieram ao manifesto, mais
dinheiro para a saúde, educação, contra a PEC37, corrupção, e por um Brasil melhor, esse
foi o recado que a comunidade nos deu na rua, um abraço a todos e até semana que vem.
VEREADOR LAURI FILLMANN. Saúda a todas as pessoas presentes. Senhor Presidente,
Senhores Vereadores, eu quero rapidamente, já que nosso tempo é bastante limitado,
quero deixar meu reforço como pedido, como os demais Vereadores fizeram, que amanhã é
muito importante para o nosso Município, na questão da Consulta Popular, que todos tirem
essa horinha, a real possibilidade de vinda de verba, importantíssimas para o nosso
Município, que cada uma faça sua parte, agente vê nesses movimentos, frutos importantes
vão acontecer em meio as nossas cidades, Estados, enfim, ao nosso País, movimento
importantíssimo, e amanhã é um momento onde a comunidade, onde cada um vai fazer a
diferença para o seu Município, bem colocado aqui com os colegas Vereadores, os
Municípios vizinhos já se mobilizaram, e nos não podemos ficar para trás, ainda sobre a
questão do movimento, na questão das caminhadas, eu tenho duvidas, que teremos
grandes avanços no País, como todos é aqueles que lamentamos na questão da desordem,
somos totalmente contrários, hoje à tarde, rapidamente pelas 16 horas, 16horas e 30 min,
andando de carro eu ouvia em Cadeia Nacional a Presidente Dilma, falando das mudanças
que vão se fazer, isso prova com certeza que os Governantes, os Políticos, vão realmente
olhar com outros olhos, fundamental como dizia para o avanço de nosso desenvolvimento,
como todo País de fora, entre outras coisas que ela falava ali, da reforma tributaria, da
reforma Política, tanto tempo engavetado, parado, necessário para que agente progrida
como um País de primeiro mundo, então realmente é muito importante esse movimento,
não tenho duvida disso, como alguém disse, o Vereador Telmo, o gigante está acordando,
mas sempre com um seriedade, sem excesso, pessoas machucadas, feridas, quebradeiras,
isso não constrói, também gostaria de pedir, fui procurado hoje, assim como já fez um
Vereador anteriormente, da construção da escola infantil, próximo ao 17 de Abril, que a
Administração não meda esforços para dar continuidade, todas as necessidades, todas as
carências que temos nessa área de nosso Município, todos os Vereadores também são
cobrados nessa questão de vagas, que sempre ta numa crescente a necessidade, então que
seja encaminhado, não seja parada essa obra, porque realmente ali, vai ter um espaço para
mais de 100 crianças, então é fundamental, neste momento o Vereador Adalberto Lemos,
pediu uma parte e pronunciou o seguinte: eu queria falar com o colega Vereador Balbino
que é o Presidente da Comissão, foi pedido a ele que houvesse sigilo naquela questão, no
dia em que a funcionaria foi ouvida, e não foi respeitada, porque antes de nos terminarmos
a reunião, a pessoa já trava ligando para uma conhecida minha, perguntando do que houve
a reunião, então a imparcialidade não houve quando a pessoa foi afastada no mesmo dia,
alias, a pessoa, porque só foi afastada a concursada, a outra pessoa continua trabalhando, é
isso, obrigado, neste momento o Vereador Lauri Fillmann, voltou com a sua palavra: para
encerrar, estou mais uma vez reforçando aqui, os pedido se iluminação publica, que

também nessa áreas de obras, faz parte das obras, a Administração de uma olhada com
carinho, agilize, pois tenho seguidamente reclamações muitos serias, fiz alguns
encaminhamentos hoje aqui, como na Estrada Beco da Oficina, Padilha Velha, e na própria
Rua Julio Kohlrausch alguns reparos, então que seja agilizado essa questão da iluminação
publica, muito obrigado, uma boa semana a todos, e amanhã todo mundo aqui com o
documento votando na Consulta Popular. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA.
Saúda a todas as pessoas presentes. Senhor Presidente eu gostaria de fazer duas indicações
verbais, pedindo patrolamento e ensaibramento, bem como recolhimento de galhos e
entulhos do Bairro Medianeira, como num todo, mas que seja feito patrolamento em todas
as ruas e ensaibramento, e ao mesmo tempo que se recolha aqueles galgos e resíduos que
já estão a bastante tempo, no Bairro Mundo Novo também, galhos e entulhos que as
pessoas colocam, sofá velhos, poltronas, cadeiras, enfim, tudo quanto é tipo de moveis
usados, na Rua Mundo novo, na esquina do Bar, Bebe Quieto, eu só gostaria de citar
Vereador Beto Lemos, que em relação a funcionaria, foi colocada ela, que as duas seriam
transferidas daquele local, aguardando o termino da Comissão da Saúde, para
posteriormente se assim o Prefeito entendesse, poderia abrir uma sindicância, a funcionaria
não aceito, e é um direito dela não aceitar, ser deslocada para outro local, por isso fico
aguardado para aguardar a conclusão de trabalho da Comissão, e virtude de sindicância ou
não, a situação no Brasil, se tornou quase sustentável, Vereador Telmo, eu assisti nesses
últimos dias, os trabalhos no Senado, na Câmara de Deputados, realmente lá é vergonhoso,
porque enquanto um Deputado fala, 400 ficam falando um monte de coisa, e nada
interessa por aquilo que ta sendo votado, no Senado estavam lá presentes, no meio da
semana para frente, até o final de semana, nos seus postos de trabalho, o Senador Paulo
Paim, oriundo da cidade de Caxias do Sul, o Senador Pedro Simon, oriundo de Caxias do Sul
também, dois Gaúchos, eu não ouvi dizer que a Senadora Ana Amélia não estivesse lá, mas
eu não a vi, o Senador Jorge Viana do Acre, do PT, e o Senador, o Grande Senador Cristovam
Buarque, do PDT, do Distrito Federal, quando o Senado Paim disse em alto e bom som, o
gigante adormecido acordou, para defender os interesses dos Brasileiro, esta acordado, e
respeitem esse gigante, então Vereadores, o movimento nada mais é que uma luta ordeira,
não vou gasta meu tempo com baderneiros, vou falar naqueles que é a grande maioria
ordeira, que vem junto com esse gigante chamado Brasil, saiu para rua, pintaram as suas
caras, e algum Vereador ou Vereadora, se não me falte a memória, a Vereadora Sirlei
colocou que não era só os jovens, mas existiam jovens ali de 50, 70, crianças, um
movimento geral, um Brasil Brasileiro, isso também nos fez despertar que nos todos somos
Políticos, e eles disserem em alto e bom som, não queremos Políticos no nossa meio,
porque a classe Política esta desacreditada, mas devo lembrar que a poucos dias atrás,
votamos em uma moção sobre essa situação, a PEC37, tentando diminuir um poder, para
que eles lá tenham superioridade em suas decisões, elegendo assim os corruptos,
mantendo os corruptos no poder, tirando a Promotoria publica, os poderes de fiscalização,
de investigação, encaminhamento dos processos de descoberta desses Políticos, estão de
parabéns todo o povo Brasileiro, e quero dizer que essa Casa já tem demonstrado que nem
todos os Políticos são corruptos, eu acredito nos 15 Vereadores eleitos aqui, e tem
demonstrado com bastante honra que merece o voto dos Taquarenses, muito obrigado
Senhor Presidente. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA. Saúda a todas as pessoas
presentes. Retorno a essa Tribuna prestando conta de alguns encaminhamentos que
tomamos nos últimos dias, encaminhamos aqui uma indicação a RGE, com relação a
localidade do Passo da Ilha, a instalação de energia elétrica para aqueles moradores, e a
RGE nos respondeu que até o dia 30/09, serão feita as obras que poderão assim atender as
necessidades daquela comunidade, entregamos hoje, a pedido de nosso Direto de Turismo,
oi calendário de eventos para cada Vereador, e informamos também, se a caso alguma
entidade não tenha sido contemplada, os motivos pelas quais eles vão encontrar
informações, deixada pela Administração anterior, assim eles pedem escusas e se colocam a

disposição para no próximo ano ser colocada que abria o prazo a partir do mês de
Novembro, para o próximo calendário de 2014, Vereador Eduardo, em relação a ação dos
Vereadores do Vale do Paranhana, eu quero entregar a ti, um encaminhamento do
Deputado Giovane Feltes do PMDB, com relação da Audiência Publica, proposta pelo
Deputado Giovane Feltes, para tratar sobre as obras que deveram ser executadas nas
rodovias, ERS235, 115 e 020, inclusive recuperação das cortinas de suspensão das pistas,
quero entregar ao amigo, para que agente possa se agregar aos nosso colegas, e participa
dessa ação, porque é uma das pautas de todos nos Vereadores, também tem aqui um
cartaz com relação a essa Audiência Publica, pedindo ao Senhor Presidente, que possa ser
fixado aqui no Mural da Câmara de Vereadores, para que a comunidade assim possa
participar, encaminhamos também, com relação ao COMEM, ao Conselho de
Entorpecentes, que o Vereador Adalberto tem um grande trabalho com relação a isso,
também temo um debate nos meios de comunicação nos ultimo meses, e lá nos, nos
comprometemos de indicar essa ação executiva, através de sua indicação, estamos lá
trabalhando conquistando junto ao Prefeito o encaminhamento do projeto a essa Casa,
também agora estamos encaminhando essa semana, com relação do Conselho Municipal
do dispor, que vai tratar do lazer, esporte nessa cidade, também será contemplada com
essa Administração, a qual entende, que conselhos é o canal de comunicação da
comunidade, com a administração Municipal, também encaminharemos com relação a duas
emendas parlamentares, encaminhado pelo Deputado Alceu Moreira, uma de 150 mil ao
Hospital Bom Jesus, e outra de 50 mil reais ao Conselho Tutelar, a Administração já nos
informou que ta sendo cadastrada, já foi cadastrada o hospital, ta sendo encaminhada o
Conselho Tutelar, para que agente receba os recursos que possa ter ali as realizações junto
de tão e quanto importante para nossa comunidade, também com relação eu peço apoio
aos colegas Vereadores, um projeto de lei encaminhado pelo Executivo, para apoiar o
esporte nessa cidade, um deles é o Vila Nova Futebol Clube, estamos com a presença do
Luiz, que é o representante dessa entidade, na qual o Município vai contemplar com 8 mil
reais, agente conversou com o Prefeito, o Prefeito encaminhou, o Luiz vem trabalhando em
cima disso, o Vereador Nelson ira auxiliar aqui da Câmara também, e agente pede o apoio
de todos os colegas Vereadores, também com relação ao Genoma Colorado, tivemos uma
reunião com o Prefeito, o Prefeito de imediato e prontamente se disponibilizou em auxiliar
ali, o Milton J. Pacheco, escola de formação de atletas Genoma Colorado de Taquara, aonde
ira auxiliar o transporte de uma competição que eles iram participar, em representação do
Município de Taquara, agente vai votar em duas Sessões hoje, agradeço o Presidente os
colegas Vereadores por apoiar a tratativa que também o Vereador Eduardo conhece muito
bem, e sabe que é de grande importância esse auxilio, com relação com o que o Guido
colocou, da AKESSE, o Município vem tomando providencia na qual já encaminho o projeto
de revocação da indústria de bolsa que tinha, aonde que ira reaver com o Município, o
Município ai certamente ira diminuir os alugueis que tem ai na cidade, respondendo ai a
questão do Vereador Guido então teremos também o evento no Gabinete do Prefeito dia
26 de Junho, onde estão convidados todos os Vereadores, nos estaremos lá presente
também, demais o que tenho é reforçar o Bairro Santa Maria, que tive uma oportunidade
de essa semana ir visitar lá a Rua Francisco de Freitas, aonde convidamos pessoalmente
cada morador, que venha fazer parte da Consulta Popular, terá um ônibus a disposição
gratuito para os moradores, no Bar do Toco, a partir das 19 horas, tragam um documento,
preferência identidade e titulo, para que participamos ai e venha as realizações tão
desejadas para nossa cidade, e para nosso Município, muito obrigado e tenham uma boa
semana. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS. Saúda a todas as
pessoas presentes. Vou iniciar meu pronunciamento de hoje, falando com mais uma
tentativa do Governo Federal de tirar aquilo que ta funcionando, parece que a uma
perseguição para que destrua o que ta acontecendo no País, e agora é a vez da EMATER,
Governo Federal com uma tentativa de tirar a filantropia da EMATER, que vem

desenvolvendo um trabalho a anos a anos, de dedicação, um trabalho com
comprometimento, responsabilidade, vem mais uma vez o Governo Federal, na minha
impressão, fazendo mais uma grande lambança novamente, e quero saudar o funcionário
da EMATER, Roberto que esta ai, olha Roberto, o que depender dessa Casa, nos vamos lutar
para que essa filantropia permaneça na EMATER, porque isso é um retrocesso do avanço da
Política em nosso País, e não podia deixar de falar, na mobilização que aconteceu no País e
agora nesse final de semana em nossa cidade, eu quero aqui parabenizar a comunidade que
esteve lá, se fez presente, eu confesso que gostaria muito, de estar junto com a
comunidade, porque entendo que a falta de respeito com a comunidade, a falta de
comprometimento das Políticas publicas, tem sido muito grande com nossa comunidade,
não é possível que ainda hoje, agente olhe numa fila de hospital, e enxergue pessoas
morrendo, pessoas em coredores, em macas por falta de atendimento, não to aqui fazendo
critica ao nosso hospital, que não é diferente de todos de nosso País, mas nos, chega um
momento que agente tem que levantar realmente a bandeira, ir para a rua, e dizer chega,
basta, porque não é possível uma construção de um estádio, custa ao equivalente a 150 mil
casas populares, e a nossa comunidade não tem onde morar, isso é uma vergonha, isso
realmente tem que ter um ponto final, isso tem que acabar, porque essa falta de respeito
com a comunidade, ela não vem de agora, ela vem de muito tempo, acho que realmente a
comunidade acordou, e mostrou, isso eu já dizia, fico muito tranquilo, porque isso eu já
dizia lá na campanha antes de me eleger, enquanto a comunidade ficar de braços cruzados,
a coisas não vão acontecer, tem que aprender a cobrar de seus Políticos, tem que aprender
exigir, tem que aprender realmente quando um Deputado ou Vereador batem na casa da
gente, olhar nos olhos dele e ver se realmente ele ta comprometido com o que ele ta
dizendo, porque é muito fácil ir lá prometer e depois não cumprir, mas eu quero aqui
também, aproveitar a oportunidade e deixar a solicitação que a comunidade venha amanhã
na Consulta Popular, onde serão elegidos os delegados, e as prioridades de nosso
Município, é de fundamental importância que a comunidade esteja aqui, que participe,
porque nos já temos muitos furtos por esse trabalho feito pelo COMUD, quero parabenizar
a servidora da Casa, a Marilene que é Presidente do Desenvolvimento hoje em nosso
Município, quem represente essa entidade, então acho que de fundamental importância
que colaborem, ajudem, e quero pedir também que a comunidade traga o titulo de eleitor,
para que possa, como falou a Vereadora Sirlei, também contribuir com relação a todos pela
saúde, uma emenda na constituição Federal, que precisa de 1 Milhão e 500 mil votos, para
que agente possa mudar também essa realidade, e colaborar um pouco mais na saúde,
quero também falar com relação do que vem acontecendo na zona azul de nosso Município
de Taquara, nos temos que tomar uma providencia com urgência, eu tenho visto que o
povo tem sido enganado, nos temos aqui na zona azul, um uso de um documento que ele
botam nos veículos, que pra mim é um documento sem valor legal nem um, ta enganando a
comunidade, a partir do momento que se usa um documento, e tem embaixo agente
fiscalizador, na realidade não é uma agente fiscalizador, e simplesmente uma pessoa que
coloca o tíquete, nos temos que rever isso na próxima semana eu vou ta falando a respeito
disso ai, porque nos não podemos mais nos permitir que o povo seja enganado dessa
forma, quem pode autuar e fazer a multa, e um funcionário publico Municipal, credenciado,
concursado, este pode realmente atuar, e no restante é enganar o povo, enquanto eu for
Vereador eu não vou admitir isso aqui, obrigado a todos. VEREADOR NELSON JOSÉ
MARTINS. Saúda a todas as pessoas presentes. Neste momento o Vereador Guido Mario,
pediu uma parte, e pronunciou o seguinte: conversando com um dos funcionários que
multam, eles disserem que mandam por email para a Prefeitura, e que o fiscal da Prefeitura
ta transcrevendo, se isso ta acontecendo é um crime, já aconteceu com a Brigada, e eu
quero para semana que vem, fazer um requerimento e nos averiguar isso ai, não sei se ela
disse para me assustar, ou se isso ta acontecendo, muito obrigado. Neste momento o
Vereador Nelson José Martins, voltou com a sua palavra: amanhã eu vou conversar com

todos nossos servidores, para que todos estejam na Casa amanha a noite, eu acho que a
Administração deva fazer a mesma coisa, principalmente com os cargos, chamar todos para
estar nessa Casa amanhã, eu quero dizer para vocês o seguinte, ouve a quebra de um vidro,
e a pedra estava no lado de dentro da Casa, não foi do pessoal que venho para a
manifestação, foi quebrado provavelmente no sábado a noite, para jogar a culpa no pessoal
que estava na manifestação, porque nos tínhamos funcionário aqui, tinha o pessoal da
Prefeitura, antes de chegar o pessoal da manifestação, então nos chegamos a conclusão
que esse vidro foi quebrado por pessoas durante a madrugada, para que a culpa caísse nas
pessoas da manifestação, alias eu quero dizer para vocês o seguinte, isso já acontecia a um
tempo atrás, eu lembro que na década de 60, 61, tava querendo sair uma proposta de
desarmamento naquela época, agente não deu bola, fui para o Exercito em 61, a população
não chego a se manifestar, e deu a legalidade, que por pouco não entramos numa Guerra
Civil, nos tínhamos aqui na região de Taquara, Igrejinha, Parobé, Rolante, Riozinho, um
torno de 400 militares, que eram daqui, e saímos para defender as fronteiras do Estado, e
acabamos defendendo Santa Catarina junto, nas fronteira com o Paraná, então por pouco
não sai uma Guerra Civil, porque a população não conseguiu se manifestar, como ta
acontecendo agora, e tudo começa aqui nesse escape, e até agora, não sei qual é o prazo
que a Presidente Dilma vai me responder, se realmente ela perdoou 2 Bilhões de reais, para
Países que devem para o Brasil, quanto aqui não tem saúde, não tem hospital, é um caos, e
agora tava conversando com ela, e já gasto 26 bilhões na copa, essas historias são
conhecidas, naquela época o Governador Brizola se levanto nessa questão do
desarmamento, na realidade o Rio Grande do Sul, é um dos Estados mais armados pela
ação, isso é coisa de Governo de Esquerda, radical, primeiro desarma a população para
depois pegar o poder, quando não toma de um jeito, toma pelo o outro, eu lembro que
naquela época, eu tava no exercito, o Janio Quadro renunciou, era Presidente eleito,
renunciou para vim como Ditador, e ai se deu mal, o Rio Grande do Sul não aceitou isso e
deu no que deu, a sujeito de uma Guerra Civil, então a população não aguenta mais as
mentiras da inflação, vocês olham para o salário de um trabalhador no mês retrasado, com
a inflação de ano era de 6.57, qualquer um vai ver, recebe um aumento, o poder aquisitivo
foi para o brejo, porque é só olha o que sobe, eles sobem as próprias taxas do Governo,
olha a taxa do imposto de renda que é um roubo, o Governo desconta e não quer nem
saber, o seguinte, chegou a hora que a população não aguenta mais, e tudo como eu disse
começa nesse Estado, vocês olham tudo o que acontece de revoluções, de coisas que
houveram ai, mas esse povo é um pouquinho mais quente do que a população de outros
Estados, que agora todos viram seus direitos, e querem ser atendidos, e outra coisa, eu
acho que a Presidente Dilma, ouve um caso de uma pessoas que gostaria de tratar seu
câncer, como o Lula tratava, naquele mesmo hospital, que é só ali em Porto Alegre, e eu
vou ali todos os dias, o Balbino sabe disso, ver o tratamento que é feito com a população, a
população não tem direito a nada, não que o hospital não queira atender, e cada hospital é
uma cidade, eles não botam dinheiro na saúde, quantos anos não se faz um grande hospital
em Porto Alegre ou região, a quantos anos, então a população não tem outro meio, a não
ser ir para a rua e se manifestar, e buscar seus direitos, porque esse País é um do maiores
impostos em todo o mundo, e ai fica uma coisa, se olharem um automóvel, só falar com um
taxista, olha quando custa o importo de uma automóvel, quase 50%, e esse Governo não
tem dinheiro para botar na saúde, isso é uma vergonha, não tem dinheiro para a saúde,
chamaram a população antes de dar a segurança, esses dias teve alguém que disse, mas
morre pouca gente, morre porque tão desarmados, aqueles morrem tudo, e os que tão
armados não morrem ninguém, para voes verem, qualquer m que tem um registro de arma,
tem que ir a Novo Hamburgo passa por um psicólogo para renovar um registro de um
revolver calibre 22, e o ladrão anda armando com metralhadora e não precisa de nada, por
isso esse povo se revoltou, eu quero que a população continue com seu manifesto, porque
é só assim para chegarmos em alguma coisa, e com mil e quinhentos foi muito bom ,e

tomara que faça de novo, e de 2 mil, ou 3 mil, para que eles entendam que a população
desse País não é trocha que nem os Governantes pensam. Após a Palavra em Expediente o
Presidente da Casa, com a concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a
votação da matéria, lida anteriormente nesta Sessão e a mesma foi APROVADA por
unanimidade. Segue a matéria: Moção de Apelo nº 015/2013 de autoria do Vereador
Moisés Rangel, com apoio de todos os Vereadores, (Manutenção da Filantropia da
EMATER/RS); Requerimentos: nºs 155 e 156/2013; Pedidos de Informações: nºs 091 a
093/2013; Indicações: nºs 546 a 563/2013; Atas: nºs 3.900 e 3.901; Requerimentos
Verbais: VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: 1º - Solicita que o Executivo Municipal
juntamente com a Secretaria competente proceda em melhorias na estrada de Ilha Nova,
trecho que vai da Sociedade Ei Alegre até a divisa com Rolante, devido aos valos que foram
abertos para a rede de água, os quais estão causando grandes transtornos e prejuízos aos
veículos que passam pelo local. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: 2º - Solicita
que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente proceda no
recolhimento de galhos nas ruas do Bairro Medianeira, bem como seja feito o
ensaibramento das mesmas para melhores condições de tráfego. VEREADOR LUIZ CARLOS
BALBINO DE OLIVEIRA: 3º - Solicita que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria
competente proceda no recolhimento de entulhos largados na Rua Mundo Novo, esquina
do Bar “Bebe Quieto”, no Bairro Mundo Novo. Na sequência a Vereadora Sirlei Silveira se
manifestou comunicando que diante da resposta do Presidente da União Sul Brasileira da
Igreja Adventista do 7º Dia, com relação ao Prédio do Lar das Meninas, convida os
Vereadores para uma reunião na próxima quinta-feira, dia 27/06, às 17h, nesta Casa para
tratar do assunto juntamente com as entidades envolvidas e assim chegarem a uma
definição. A seguir perante a importância da apreciação do Projeto de Lei nº 124/2013,
dado publicidade anteriormente nesta Sessão, o Presidente com a concordância dos demais
Vereadores Convocou uma Sessão Extraordinária Autoconvocada, logo após o término
desta Sessão para apreciação e votação do mesmo. Também comunicou que amanhã, dia
25/06, às 19h, ocorrerá nesta Casa Assembleia Municipal da Participação Popular Cidadã.
Nada mais havendo a tratar, às 19h42min o Presidente declarou encerrada a presente
Sessão Ordinária solicitando aos Vereadores que mantenham seus celulares ligados, para
que possam ser comunicados, caso haja Sessões Extraordinárias a serem convocadas, no
período de recesso, que inicia no próximo dia 30/06, conforme prevê o Artigo 15,
Parágrafos 1º e 2º da Lei Orgânica. 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, 24 de junho de
2013..........................................................................................Silvana Lopes e Diego Miranda.

