ATA Nº 3.890
Aos 06 dias do mês de maio do ano de 2013, às 18h12min, no Plenário da Câmara de
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 20ª 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, e, a partir de hoje as mesmas terão
início às 18h. Nesse momento o Presidente deu início aos trabalhos da noite convidando a
todos para realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso e em seguida solicitou que a
Servidora Marilene Wagner procedesse na leitura dos ofícios e das matérias que deram
entrada nesta Casa, para o conhecimento de todos. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEI:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 006/2013 de autoria da MESA DIRETORA: Autoriza a utilização
de telefone e da máquina copiadora, para os trabalhos a serem realizados pelo Conselho
Municipal de Desenvolvimento Econômico (COMUDE), do Município de Taquara/RS, por ser
de interesse público. PROJETO DE LEI Nº 078/2013, de autoria do VEREADOR EDUARDO
CARLOS KOHLRAUSCH: Dispõe sobre a presença de acompanhante durante o trabalho de
parto, parto e pós-parto imediato na rede pública credenciada e/ou conveniada ao Sistema
Único de Saúde – SUS. PROJETO DE LEI Nº 079/2013, de autoria do VEREADOR EDUARDO
CARLOS KOHLRAUSCH: Propõe ao Executivo Municipal o agendamento por telefone, de
consultas nas unidades de saúde do Município de Taquara, Posto 24 horas, postos de saúde
em todo o território taquarense, ou qualquer unidade de saúde que possua convênio com o
Município de Taquara, para pacientes idosos e pessoas com deficiência e dá outras
providências. PROJETO DE LEI Nº 081/2013, de autoria do VEREADOR GUIDO MARIO PRASS
FILHO: Torna obrigatória a instalação de divisórias individuais, barreiras visuais, biombos ou
estrutura similar entre caixas e o espaço reservado para clientes que aguardam atendimento
nos estabelecimentos financeiros no âmbito do Município de Taquara. REQUERIMENTOS: Nº
117/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Como membro da Comissão Pró Criança e
Adolescente, venho através do presente solicitar que o Presidente desta Casa Legislativa,
Vereador Nelson Martins agende reunião com os Conselheiros Tutelares de nossa cidade,
para que juntos possamos tratar sobre a necessidade de Taquara ter um lar para crianças que
precisam de um abrigamento institucional. Nº 118/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO
RODRIGUES DOS SANTOS: Venho por meio deste enviar Votos de Congratulações ao Senhor
Silvio Chico Holderbaum pela conquista de um bom resultado no 51º Campeonato Brasileiro
de Natação Máster, realizado na piscina olímpica do Grêmio Náutico União. Parabéns e muito
sucesso em seus próximos desafios. Nº 119/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES
DOS SANTOS: Venho por meio deste enviar Votos de Congratulações ao Senhor Cláudio
Comassetto pela conquista do recorde nacional na categoria Máster de tiro esportivo,
realizado em 27/04 em Porto Alegre. Parabéns, desejo muito sucesso em seus próximos
desafios. Nº 120/2013 VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Vem através do presente, enviar
Votos de Pesar aos familiares da senhora Lucia José dos Santos, que veio a falecer no dia de
ontem, 05/05. O falecimento de um ente querido significa a abertura de uma lacuna na

família e nos amigos. Devemos, porém, orar e pedir a Deus que nos dê forças para suportar
esse momento de dor, assim como Jesus nos diz através da mensagem encontrada em JOÃO
11: 25- 26. “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto viverá. E
todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá....” REQUERIMENTOS DE PEDIDO DE
INFORMAÇÃO: Nº 059/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo
Municipal envie a este Vereador informações se há verba disponível a grupos de convivência
do CREAS – Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Caso exista o recurso e
este não for devidamente justificado, o mesmo será perdido e o município terá de elaborar
novo projeto para se habilitar novamente ao recurso. Nº 060/2013 VEREADOR GUIDO MARIO
PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal envie a este Vereador informações sobre
qual local está armazenado o material do “Programa 2º Tempo” enviado pelo governo
federal durante a administração passada. Tal informação se faz necessária dado ao fato que o
programa não teve andamento e é importante que se saiba qual destino será dado ao
material. Trata-se de camisetas, bolas, redes de esporte, etc. Nº 061/2013 VEREADOR GUIDO
MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal envie a este Vereador cópia do
contrato firmado entre o Município e o Estado em relação ao Museu Arqueológico do Km 4.
Vale ressaltar que este é o único Museu Arqueológico da América Latina. Nº 062/2013
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO e Bancada do PP: Viemos através deste solicitar ao
Executivo Municipal informações sobre quais foram os projetos encaminhados no exercício
de 2013, na busca de recursos federais para o nosso Município, junto aos Ministérios em
Brasília. Nº 063/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que
o Executivo Municipal informe a esta Casa Legislativa por qual motivo não está
sendo acrescentado aos funcionários públicos municipais, o regime de mudança de padrão
previsto em Lei, onde a cada dez anos de serviço o servidor muda o padrão. Tal pedido se
justifica por ter funcionários com mais de doze anos sem ter este direito em seu benefício. Nº
064/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo
Municipal informe a esta Casa Legislativa quais são os critérios usados na distribuição de
saibro e aterro para pessoas particulares e que envie também o controle de todas as
cargas já distribuídas com nome de todos os beneficiados, caso exista lista de espera, que
acompanhe esta informação. Nº 065/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS
SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal informe a esta Casa Legislativa se houve alguma
mudança de critérios da empresa que está fazendo a capina das ruas da cidade, pois
podemos observar que o mato apenas está sendo cortado e, às vezes, só amassado e
não arrancado como estava acontecendo. Que informe também quais as ruas que já estão
prontas, e quais serão feitas, e que envie também um relatório de acompanhamento
devidamente assinado pela Secretaria responsável por tal serviço. Nº 066/2013 VEREADOR
VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal envie a este Vereador
cópia do contrato firmado com a Empresa Onze, responsável pelo recolhimento de lixo na
cidade. Nº 067/2013 VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo
Municipal informe a este Vereador quanto vai custar a cada contribuinte da cidade para
implantar o sistema de nota eletrônica que está sendo exigida pela Prefeitura Municipal. Nº
068/2013 VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Solicito que o Executivo Municipal
informe se cedeu espaço do Parque do Trabalhador no dia 1 de maio para que uma empresa
explorasse tal espaço com brinquedos infláveis. O pedido se justifica em função de inúmeras
reclamações por parte da comunidade, tendo em vista que a empresa estava cobrando dos
munícipes que lá estavam. Nº 069/2013 VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Solicito
que o Executivo Municipal informe sobre o andamento do processo de construção de Pista
de Skate e Bicicross. A Deputada Federal Manuela D’Avila liberou em 2012, Emenda
Parlamentar para a construção da pista. Sendo assim, quero saber sobre o estágio em que se
encontra o processo. Nº 070/2013 VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Solicito que o
Executivo Municipal informe sobre o andamento do processo de melhoria da infraestrutura e

saneamento do Bairro Ideal. O pedido se justifica em função de emenda parlamentar
encaminhada pelo Deputado Federal Nelson Machezan Júnior em dezembro/2011 e, até o
presente momento, nenhuma melhoria se realizou no local. INDICAÇÕES: Nº 413/2013
VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com
a Secretaria competente proceda na colocação de bocas de lobo na Rua Wilson Aguiar, em
frente aos nºs 227 e 251, esquina com a Rua Selívio Hermann, nº 198, no Bairro Santa Rosa,
pois a água acumula em dias de chuva, causando grandes transtornos aos moradores,
conforme mostra as fotos em anexo. Nº 414/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES:
Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente proceda na
revisão da iluminação pública da localidade de Padilha Velha, próximo a Escola General
Câmara, pois muitas luminárias encontram-se com problemas. Nº 415/2013 VEREADOR
ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a
Secretaria competente proceda na substituição de canos de 20 cm por canos de 60 cm em
um bueiro localizado na estrada geral do Feixe, próximo à residência do Senhor Cesar
Eissmann. Tal pedido se faz necessário, pois em dias de chuva o mesmo não é suficiente para
escoar as águas e isso acaba danificando um trecho da estrada. Nº 416/2013 VEREADOR
ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a
Secretaria competente proceda na limpeza de um terreno localizado na Rua Osmar Schaefer,
nº 1270, no Bairro Empresa. Nº 417/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO e Bancada
do PP: Os Vereadores que compõem a Bancada do PP nesta Casa Legislativa encaminham a
presente Indicação para que seja realizada a implementação mediante projeto de lei
específico, de ANISTIA fiscal em relação aos critérios vencidos de Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza – ISSQN Fixo, que trata o Art. 37 da Lei Municipal nº 720/76 – Código
Tributário Municipal, para os profissionais autônomos pessoas físicas. A presente Indicação
objetiva reduzir a alta carga tributária atualmente suportada pelos profissionais liberais
indicados no Projeto de Lei, bem como estabelecer como forma de incentivo para o exercício
das atividades de prestação de serviços, buscando-se, também, estimular o crescimento
deste segmento econômico que gera inúmeros empregos e renda em nosso Município. Nº
418/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO e Bancada do PP: Os Vereadores que
compõem a Bancada do PP nesta Casa Legislativa informam que o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e o Ministério da Educação (MEC)
prorrogaram até 31 de maio o prazo de adesão ao Programa Mais Educação. A adesão é feita
por meio do Sistema Integrado de Monitoramento e Controle (Simec) do MEC, no
endereço http://simec.mec.gov.br/. O encerramento do cadastramento das escolas préselecionadas estava previsto inicialmente para esta terça-feira (30). Atualmente, 32 mil
escolas já participam do Mais Educação. Essas unidades de ensino precisam fazer a readesão
ao programa também até o dia 31 de maio. A expansão da educação integral é prioridade
para o governo federal, por isso, é fundamental garantir mais adesão ao programa entre as
escolas com maioria de alunos em situação de pobreza e extrema pobreza e que estejam
incluídos no Programa Bolsa Família. A meta do governo federal é chegar a 45 mil escolas
com ensino em tempo integral até o fim do ano e a 60 mil até 2014. No caso das 32 mil
escolas que já integram o Mais Educação, a readesão é necessária para que elas ampliem ou
alterem os tipos de atividades escolhidas anteriormente, a fim de que haja ajuste no repasse
de recursos. As escolas das redes públicas estaduais, municipais e do Distrito Federal que
participam do Mais Educação recebem recursos adicionais para oferecer ensino em tempo
integral, com no mínimo sete horas diárias. Elas podem desenvolver as seguintes atividades:
acompanhamento pedagógico, educação ambiental, esporte e lazer, direitos humanos em
educação, cultura e artes, cultura digital, promoção da saúde, comunicação e uso de mídias,
investigação no campo das ciências da natureza e educação econômica. Nº 419/2013
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com
a Secretaria competente proceda no serviço de roçada e conserto de alguns pontos da

estrada que liga Açoita Cavalo a localidade de Quarto Frio, bem como realize a desobstrução
de um bueiro abaixo da propriedade do Senhor Breno Bickel. Sugere-se ainda que o
Secretário Distrital possa fazer contato com o referido morador, pois o mesmo se
disponibiliza a indicar os pontos críticos do local. Nº 420/2013 VEREADOR GUIDO MARIO
PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente
proceda nos seguintes serviços de melhorias no Parque do Trabalhador: Pintura das goleiras;
recuperar o gramado, pois em muitos pontos não existe mais grama; conserto nos vestuários,
pois os mesmos não estão em total condição de uso. O pedido se faz necessário para que o
espaço do Parque possa dar melhor qualidade aos visitantes. Nº 421/2013 VEREADOR
GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria
competente estude a viabilidade de construir uma capela mortuária em Pega Fogo. Tal
pedido se faz necessário, pois trata-se de uma antiga reivindicação dos moradores que ainda
não possuem um lugar certo para velarem seus entes queridos. Nº 422/2013 VEREADOR
GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria
competente possa agilizar os pedidos encaminhados por trabalhadores rurais, através da
inscrição do produtor na Patrulha Agrícola para a localidade de Açoita Cavalo. Trata-se das
seguintes solicitações: Três cargas de saibro e uma retro para abrir estrada de + ou – 200m
(inscrição nº 1411041205, de 18/04/2013) e três cargas de saibro e uma retro para
bebedouro (inscrição nº 1411041183, de 03/03 e 18/04/2013). Nº 423/2013 VEREADOR
ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal juntamente com a
Secretaria Distrital providencie o encanamento de um valo situado próximo ao nº 575, após o
Lar Padilha, na localidade de Padilha, pois a comunidade espera por esta obra há vários anos
convivendo com o mau cheiro e o perigo que o referido valo oferece a todos que por ali
transitam. Nº 424/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal,
através da Secretaria competente proceda na confecção de uma faixa de pedestre no
cruzamento das Ruas Picada Gravatá e Pinheiro Machado para contribuir na segurança de
todos que por ali transitam. Nº 425/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS
SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda em
caráter de urgência na colocação de proteção de ferro chamado de “parapeito”, nas calçadas
em frente às Escolas Municipais para dar maior segurança aos alunos na hora da saída. Nº
426/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo
Municipal através da Secretaria de Trânsito proceda em caráter de urgência numa forma de
conter a velocidade dos veículos que trafegam na Rua João Bayer, no Bairro Petrópolis, pois
tal situação está colocando em risco a vida dos pedestres que por ali transitam. Nº 427/2013
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal
através da Secretaria de Obras Distrital que atende a localidade de Morro da Pedra proceda
em caráter de urgência nas seguintes melhorias: patrolamento e ensaibramento;
rebaixamento do morro para facilitar o trânsito; revisão da iluminação pública; revisão na
ponte que está se abrindo podendo acontecer um acidente a qualquer momento, localidade
do Morro da Pedra, estrada da Grota. Nº 428/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO
RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria
competente proceda em caráter de urgência no serviço de patrolamento e ensaibramento da
Rua conhecida como “Rua na frente da Empresa Mola do Cunhado”, próximo ao
Supermercado Nacional. Nº 429/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS
SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria de Desenvolvimento faça
um estudo de viabilidade para criação de uma Agência de Desenvolvimento Local. Segue em
anexo cópia da matéria referente ao assunto. Nº 430/2013 VEREADOR VALDECIR VARGAS DE
ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente
proceda no conserto de um buraco que se formou na calçada da Rua João Antônio da Silva,
nº 1640, no Bairro Empresa. Pede-se urgência, pois o mesmo se encontra no portão de
entrada da residência causando um grande transtorno aos moradores e a todos que por ali

transitam. Solicito ainda que estude a possibilidade de substituir a rede de esgoto desta rua,
pois os canos estão muito velhos e seguidamente quebram. Nº 431/2013 VEREADOR GUIDO
MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria
competente estude a viabilidade de elaborar um projeto baseado na arquitetura antiga dos
prédios de nossa cidade a ser implantado na “Rua Coberta”, caso a comunidade entenda que
a mesma deva ser instalada no Centro da cidade. Se o projeto vier a ser elaborado, peço se
possível, que encaminhe ao Parecer do IPHAE – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
do Estado do Rio Grande do Sul. Nº 432/2013 VEREADOR EDUARDO CARLOS HOHLRAUSCH:
Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda no
conserto de canos de esgoto localizados na Rua Luiz Rangel, defronte ao nº 1717, no Bairro
Mundo Novo, conforme fotos em anexo. Nº 433/2013 VEREADOR EDUARDO CARLOS
HOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente
proceda na limpeza de bocas de lobo no Loteamento dos Coqueiros, Bairro Santa Rosa,
principalmente junto a Rua Alcides Amoretti, onde a água da chuva não possui escoamento, e
isso alaga as residências dessa referida rua frequentemente. Nº 434/2013 VEREADORA
SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Venho pela presente, requerer que seja agendada uma reunião
com o Senhor Prefeito Municipal em conjunto com o Secretario de Saúde e o Secretário de
Meio Ambiente e Agricultura, para tratar sobre as Políticas Públicas para animais. O pedido
se justifica em função das inúmeras tentativas frustradas, tendo em vista a falta de retorno
por parte do Gabinete do não agendamento. Nº 435/2013 VEREADORA SANDRA BEATRIZ
SCHAEFFER: Solicito que o Executivo Municipal proceda na ampliação do Sistema de
Estacionamento Rotativo. O pedido se justifica em função de muitos veículos estarem
estacionando em ruas paralelas, prejudicando o comércio nelas instaladas. Nº 436/2013
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com
a Secretaria competente estude a viabilidade de elaborar um projeto de calçamento na Rua
Ivo Raymundo, no Bairro Medianeira, pois trata-se de uma antiga reivindicação dos
moradores que em dias de chuva torna praticamente impossível a trafegabilidade no local.
Vale ressaltar que esta rua dá acesso a Escola Municipal Nereu Wilhelms tornando-se um
motivo a mais para a realização do calçamento. Segue em anexo lista de assinaturas dos
moradores. MOÇÃO: MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 010/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO
RODRIGUES DOS SANTOS e Bancada do PP: Os Vereadores da Câmara Municipal de
Taquara/RS, que esta subscrevem, vem através do presente, encaminhar Moção de Repúdio
às iniciativas do comando dos programas de abate que limita os abates por dia em 20, se
tratando de bovino e 40 se tratando de suíno. Tais medidas vão levar a falência os pequenos
abatedouros de nossa cidade trazendo desemprego a diversas famílias. Diante de tal situação
não nos resta outra alternativa se não encaminhar esta Moção ao Governador do Estado do
Rio Grande do Sul, para que o mesmo reveja esta iniciativa e permita que continue
funcionando os abatedouros baseado nas regras que funcionou até a presente
data. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício do Gabinete da Senadora Ana Amélia
Lemos, em atenção a Moção de Apoio nº 002/2013 de autoria dos Vereadores que compõe a
Bancada do PP desta Casa, aprovada em Sessão Ordinária do dia 18 de março do corrente
ano. Ofício da Câmara dos Deputados – Comissão de Direitos Humanos e Minorias, acusando
o recebimento da Moção de Apoio nº 003/2013, de autoria do Vereador Valdecir Vargas de
Almeida, aprovada em Sessão Ordinária do dia 1º de abril do corrente ano. Ofício da
Secretaria Municipal de Saúde de Taquara encaminhando relação das respectivas datas e
localidades de atividades da Unidade Móvel de Saúde referente aos meses de maio, junho e
julho de 2013. Ofício da CORSAN, em atenção ao Requerimento nº 091/2013, do Vereador
Roberto Timóteo, contido no Ofício D.L nº 191/2013. Comunicado do Ministério da Educação,
informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Após a leitura da matéria o
Presidente informou aos Vereadores que no final desta Sessão será deliberado o pedido feito

pelo Ex-Prefeito Délcio Hugentobler, através do Protocolo nº 1503, datado de 03 de maio do
corrente ano, requerendo a definição de um espaço para manifestação verbal com todos os
Vereadores desta Casa, para tratar das contas públicas dos anos de 2009 a 2012,
especialmente em relação à conta de restos a pagar e disponibilidades financeiras e
orçamentárias. Dando segmento aos trabalhos da noite o Presidente deu início a Palavra em
Expediente, concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos a cada Vereador, seguindo a ordem
descrita no Artigo 91 do Regimento Interno desta Casa. PALAVRA EM EXPEDIENTE:
VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH. Saúda a todas as pessoas presentes. Eu inicio o
meu pronunciamento, semana passada eu tive que sair um pouco mais cedo, mas agente
acompanho a discutição, o Vereador Valdecir colocou uma coisa na semana passada que me
preocupo muito, foi àquela situação que me preocupo muito, tenho certeza que toda a
Bancada do PTB, sobre aquela questão da pessoa do rio para lá, que o senhor não chegou a
dizer o nome, precisaríamos saber qual é o nome dessa pessoa, para que o Prefeito toma
uma providencia, porque se esta realmente acontecendo essa situação, isso ai está
prejudicando muito a Administração Municipal, e agente se preocupa com isso, assim como o
Senhor Prefeito, e agente precisa, e se o senhor pudesse dar o nome dessas pessoas, para
agente ter o subsidio e resolver esse problema, para que não aconteça mais, se o Senhor
pudesse depois no seu tempo, dar o nome dessa pessoa, agente agradece. Eu fiz uma
indicação na noite de hoje, aqui nesta Casa, pedindo o concerto para o Prefeito Municipal, de
um cano junto a Rua Luiz Rangel, numero 1717, o que acontece, que o cano já esta quebrado,
faz tempo, um cano de esgoto, e é bem em frente à residência 1717 na Rua Luiz Rangel, no
Bairro Mundo Novo, que o Executivo pudesse encaminhar junto a Secretaria Competente e a
Secretaria de Obras, para serem concertadas, agente inclusive tirou fotos do local, nos
fizemos o convite dos senhores e das senhoras, duas reuniões com as Câmaras de Rolante,
Igrejinha e Riozinho, pela criação do aumento do efetivo da Policia Rodoviária Estadual,
porque agente no miolo aqui, com passagem de veículos que vão para serra, que vão para o
litoral, e a Policia Rodoviária Estaduais, conta com segundo informações, contam com 8
Policiais, onde deveriam ter 22, e agente tem que buscar esse complemento, para ser
completado o efetivo, no dia 15 de Maio, senhores e as senhoras tem gostado muito das
reuniões, maiorias dos senhores e senhoras participaram, no dia 15 de Maio nos teremos
uma nova reunião, e eu gostaria de convidar todos os senhores e as senhoras, para que
participem, uma vez que é ruim, às vezes tem Vereadores de outros Municípios, e os nossos
aqui não estão presentes, eu apresento aqui hoje, dois projetos de lei, quero dizer aos
senhores e as senhoras, que os meus projetos de lei, eu vou procurar ser um Vereador
atuante, e os meus projetos de lei, vão ser sempre baseados na Lei Orgânica do Município, e
a Leio Orgânica do Município, no Artigo 33, diz o seguinte, é de competência, inclusive da
Câmara Municipal, no Artigo 15, propor ao Prefeito a execução de qualquer obra, ou medida
que interesse a coletividade ou a o serviço publico, ele como é o Prefeito, ele sabe suas
prioridades, e coloca se quer ou não, mais sendo assim na noite de hoje, nos estamos
apresentando, e eu pediria o apoio dos senhores e das senhoras, dois projetos de lei, um
deles que prever o agendamento via telefone de consulta medicas, 90% das consultas dos
médicos do Município, para idosos a partir de 60 anos, e pessoas com alguma deficiência, eu
quero dizer que eu tenho feito essas pesquisas, e esses projetos existem em outros
Municípios do Rio Grande do Sul, e funcionam muito bem, obrigado, eu acho interessante
que nos pudéssemos aprovar esse projeto, e deixar a critério do Prefeito, Secretario de
Saúde, se esta dentro dos planos, mas eu acho que é um projeto bom para o Município, uma
vez que ele vai possibilitar o idoso de 60 anos ou mais, marca uma consulta de sua casa, é de
30%, na hora vai ter que apresentar sua carteira de identidade para o SUS, e também algum
deficiente físico, também o segundo projeto, já é uma Lei Federal, espero que aprove no
Município de Taquara, questão da saúde também, que é o acompanhamento de uma
parturiente, de uma pessoa de sua escolha em parto do SUS, parturiente é aquela senhora

que está ganhando o bebe, que ela tenha o direito de ela ter uma pessoas acompanhando ela
naquele momento, é uma Lei Federal da Senadora Idali Salvetti, do PT, de Santa Catarina, e
segundo pesquisas que foram feitas ai, diminui cesarianas, internações nos hospitais, o
Município só ganha com isso, então que seja aplicada essa lei, é o segundo projeto que
agente propôs, eu com fiz uma pesquisa de onde é aplicada essa lei, tem dado muito certo,
neste momento o Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira, declinou 4 minutos de seu
tempo, para o Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, que pronunciou o seguinte: Obrigado
companheiro Balbino, mas eu começo agora, esses novos 4 minutos, fazendo uma pergunta,
sobre a clinica de oncologia em Taquara, ali junto ao pátio do Hospital Bom Jesus, me
pergunto Presidente Nelson, e o que o Senhor me falar, vou cata devido sua experiência
nessa Casa, de mais de 25 anos, Vereador Nelson, o Município pode sem passar por esta
Casa, autorizar uma determinada empresa, ou determinado grupo, a realizar obras, dentro
de uma área que pertencem ao Município, como é o caso da clinica que esta pronta, junto ao
hospital, e não passou por esta Casa, como inclusive mostras essas fotos aqui, o Município
pode fazer isso Vereador Nelson, quero aprender isso aqui hoje. Neste momento o Vereador
Nelson Martins, pronunciou o seguinte: Vereador, ninguém pode construir nem um metro
quadrado em cima de área do Município, sem que o Município passe por esta Casa, para
fazer a doação. Retornando com a palavra, o Vereador Eduardo Kohlrausch: Senhoras e
senhores, como eu disse, o que o Vereador Nelson disse, eu acato com a devida experiência
dele de 25 anos, nessa Casa Legislativa, a obra para os senhores terem uma ideia aqui, ela
está pronta, a obra da clinica oncologia, não passo aqui pela Casa, e será que isso não seria
um caso de improbidade administrativa, Vereador Valdecir, que era Secretario da Saúde, não
sei se isso passo na época pelo senhor, mas eu penso que é uma coisa grave, a clinica está
pronta lá, e não passo pela Casa, passo por cima desse poder, se passo por cima dessa Casa, e
vejam só como eu mostrei para todos os senhores aqui, a clinica está pronta, e como eu
disse, agente que aprender, agente é novo, recém 38 ano ai, Vereador Nelson, 7 mandatos
aqui, vai para 28 anos, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, será que isso pode acontecer, e
até vou dizer mais, se o Ex Prefeito Délcio chegar a vir a esta Casa, ele que venha também
com algumas explicações como foi feito isso aqui, como autorizo uma obra dessas sem passar
por aqui, não são três poderes no Município, ou só são dois, agente precisa saber, a
comunidade precisa saber, não adianta, o que acontece, a obra está pronta, o que vamos
fazer agora, só que é impressionante da maneira de como que a coisa era lidada aqui nessa
cidade, eu agradeço ao Senhor Deus por estar aqui representando a minha comunidade mais
uma vez, e que todos fiquem na paz de Jesus, e uma boa semana a todos, obrigado.
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO. Saúda a todas as pessoas presentes. A Bancada do
Partido Progressista solicita a Administração, um projeto de lei especifico, que de a fiscal em
relação aos créditos vencidos do ISSQN fixo, buscando estimular o crescimento desse
seguimento tão importante para nossa cidade, que gera empregos e renda em nosso
Município, então esperamos que a Administração encaminhasse um projeto nesse sentido,
para que agente possa auxiliar esse seguimento, Senhor Presidente, eu também estou
encaminhando ai, uma indicação a Administração, que recebi um abaixo assinado, dos
moradores da Rua Ivo Raimundo, a rua que passa em frente a Escola Nereu Wilhelms, que
agente possa ir fazendo as melhorias necessárias em nosso Município, também encaminho o
pedido de rosada e concerto em alguns pontos da estrada que liga a Açoita Cavalo, a Quarto
Frio, também tem lá um bueiro entupindo, que a Administração possa fazer essas melhorias,
antes que chegue o inverno e as coisas não fiquem difíceis para aqueles moradores,também
pedimos ao Prefeito, que envie o contrato, entre o Município, o Estado, em relação ao Museu
Arqueológico, Museu Arqueológico em Taquara, ele é o único da America Latina, em relação
a Arqueologia, só tem outro no México, que é arqueológico, do tempos dos Incas, então para
Taquara, é de suma importância que se faça as melhorias necessárias, para que agente não
perca esse museu, porque agente sabe que foi feito um contrato na Administração passada, e

nos queremos saber como está esse contrato, como esta sendo desenvolvido, porque não é
possível, que nos vamos perder mais uma coisa interessante que nos temos, que é o Museu
Arqueológico, e tão de olho ai, e parece que eles querem até doar o prédio construindo, a e
PUC, ta louca para levar esse acervo daqui, e Taquara vai querer novamente, e nos não
queremos que isso novamente aconteça, também solicito ao Senhor Prefeito, isso é uma
reivindicação antiga, o Vereador Nelson ouvido isso a muitos anos, que é a construção de
uma Capela Mortuária, na localidade de Pega Fogo, que às pessoas são veladas na igrejas,
templos, as vezes nas próprias residências, tem uma comunidade tão grande, como a do Pega
Fogo, merece ter uma capela mortuária municipal, estou solicitando um agendamento, uma
reunião com os Conselheiros Tutelares, para que agente posso tratar da necessidade de
Taquara ter um lar, para as crianças que precisam de um abriga mento institucional, agente
sabe que fechou o Lar das Meninas, agente tem lá as camas, o imobiliário, que pertencem a
entidades que aqui doaram, então que agente possa ouvir o Conselho Tutelar, da
necessidade que eles tem com as crianças, mas que agente possa ter um dialogo, com a
Administração, para que alugue uma casa, e utilize aquelas cama, tudo o que tem lá, em prol
para agente ter uma casa para poder abrigar, também recebi hoje a tarde Senhor Presidente,
um abaixo assinado no Morro da Pedra, toda aquela região, o pessoal do Filho comentou no
Morro da Pedra, no Pega Fogo, Figueirão, Santa Cruz, um abaixo assinado ao Comando da
Brigada Militar, eles não aguentam mais o numero de assaltos, até o Vereador Arleu teve
esse semana, e mais uma casa foi assaltada, e dizem os moradores, não podemos mais sair
de casa, sai de casa, ela é arrombada, tirada tudo o que tem dentro, é limpada as casas,
então que agente possa aqui essa Casa, junto com a Associação, com a Brigada Militar, junto
com a Administração, possamos fazer uma reunião, na Sociedade União da Paz, unindo toda
aquela comunidade, para que agente possa debater, a Audiência Publica, porque não da
mais, não tem mais condições, a comunidade lá, esta em pé de guerra, e na Fazenda Fialho
tem sido mais frequente esse tipo de crime, também estamos encaminhando um
requerimento, solicitando melhorias no parque do trabalhador, parque que ele é útil para
tantas pessoas, crianças, até o Genoma Colorado tem lá, com 300 crianças, que nos
precisamos, pintura, redes, que o gramado seja recomposto, porque muito lugar sempre foi
areia, que a Administração possa dar uma condição melhor para o parque, porque ele é um
dos espelhos de nosso Município, e também estou entrando com um projeto de lei, projeto
081, que torna obrigatória a instalação de divisórias individuais, barreiras usuais, de ombros,
estruturas similares, entre o caixa e o espaço reservado aos clientes, que aguardam o
atendimento nos estabelecimentos financeiros, do âmbito do Município de Taquara, agente
que através dessa lei, dar uma garantia para aquele que vai fazer um saque no bando, e tem
uma multidão atrás, esperando um atendimento, e ta ali vendo as pessoas tirasse seu
dinheiro, ai se chama a saidinha de bando, alguém que se encontra lá dentro, liga para seus
comparsas que estão na rua, e dão as características da pessoas que sai com o volume de
dinheiro, e essa pessoa é assaltada quando se dirige a sua casa, e também agente sabe que a
pouco tempo o pessoal da Fazenda Fialho, fez um negocio e venho buscar o dinheiro aqui no
banco, viram ele tirar o dinheiro, o veiculo foi alvejado a bala, e nas três pistas, na Santa Cruz,
como ele tava oprimindo alta velocidade para fugir dos bandidos, e ele acabo se perdendo,
aonde um dos ocupantes quebrou a clavícula, e também o motorista ficou machucado, e deu
um grande prejuízo no seu veiculo, e também ele ficou cravado de bala, o que mais me
impressiona, eles matam por qualquer coisa, em Porto Alegre, um casal foi ao banco, retirou
o dinheiro, foi seguido, entraram na sua garagem, e não só levaram o dinheiro, deixaram o
casal morto dentro de casa, a proteção é para dar segurança e dignidade ao ser humano,
muito obrigado Senhor Presidente. VEREADOR LAURI FILLMANN. Saúda a todas as pessoas
presentes, em especial à Santa Rosa que esteve presente ao Plenário. Eu gostaria de colocar
aqui de uma situação que vivemos nesse final de semana, um momento, um almoço na
localidade de Ilha Nova, promovido pela Associação daquela comunidade, e cada vez mais,

quanto mais participas dessas festividades, mas me orgulho, e tenho convicção de que temos
que divulgar sim, esses pequenos trabalhos, porque se não é movimentos voluntários nessas
comunidades do interior, não acontece nada, o Poder Publico, até por suas dificuldades,
dificilmente tem o alcance de ir até lá, e que bom que existem pessoas abnegadas, que fazem
esses encontros, que fazem essas pequenas promoções, são grandes promoções dentro da
proporção, tal qual como aconteceu sábado naquela localidade, promovida por moradores
que vão lá realmente para confraternizar, e tudo mais, parabéns para aquela comunidade, a
assim como todas as que promovem eventos, dia 1 de Maio, quarta feira feriado, nos PDT
Taquara, realizamos nossa Convenção Municipal, e eu preciso fazer esse registro aqui, então
de agradecimento aos filiados do PDT, do Diretório, enfim, todos os membros, simpatizantes,
e que estiveram lá, fazendo com que está etapa, que é obrigação dos Partidos, que agente
pode fazer com grande respeito dentro da mais pra Democracia, lá foi entendimento de
todos que estiveram, de que este que vos fala, vai permanecer por mais dois anos Presidente
do PDT, então ao mesmo tempo agente sabe que isso é um compromisso muito serio, difícil
eu diria, mas nos serve como consolo, como um honra de representar esse partido do que
muito nos orgulha então obrigado a todos os membros do PDT, em nome aqui,
especialmente do Vereador Beto, e do Vereador Valdecir, a todos, eu gostaria de pedir aos
colegas Vereadores, especialmente os da Base do Governo, sei das dificuldades, iluminação
publica, eu acredito que está um pouco devagar, temos visto muitas reclamações, e não
estou vendo recuperação nesse sentido, então peço que de uma olhada com carinho nessa
questão, com os pedido de iluminação publica, mas do que nunca chagando o inverno, os
dias mais curtos, cedo esta escuro, no final da tarde também, então tem aquela questão
especial entre outras coisas, educação, crianças dos 3 aos 20 anos, nos adultos com toda a
problemática que é segurança, a luminosidade, e iluminação publica é um fator que alivia um
pouco, então que seja dada uma olhada com muito carinho, nessa questão de iluminação,
porque eu acredito, que esta bastante comprometido como um todo, fui questionado por
moradores do Km4, sobre a questão daquele encaminhamento da água, hoje a tarde a
CORSAN esteve aqui, pedi para um colega Vereador, o Valdecir se informar da situação, eu
não pude estar naquele momento aqui, e segundo o que me passo o Vereador Valdecir, a
CORSAN alegou que o processo esta trancando no DAER, próxima quinta feira, por outras
razões, eu e o Vereador Valdecir estaremos indo até o DAER em Porto Alegre, e vamos
também verificar o andamento desse processo, para aquele pessoal do Km4, que espera
ansioso pela colocação da água, esse processo melhor dizendo, já foi começado, e agora
então vão nos passar informação de que devido a não liberação do DAER, a parte que vai
correr próximo a lateral, esta imperável, vamos tratar de olhar essa situação, a todos uma
boa semana, muito obrigado. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL. Saúda a todas as
pessoas presentes. Iniciar parabenizando a comunidade de Arroio Grande, pela excelente
festa realizada na noite de ontem, uma festa chamada, festa da juventude, e eu vejo a
importância dessa festa, porque, talvez o grande problema que a agricultura, não só a da
nossa cidade, nosso Estado, nosso País, quem sabe do mundo, é a sucessão rural, a
juventude, nossos jovens estão indo embora, os nossos agricultores, os mais velhos estão
ainda trabalhando, e a sucessão rural não está acontecendo, então isso é muito preocupante,
para continuidade da nossa agricultura, então o evento lá no interior, chamado festa da
juventude, é muito importante, mas esse evento é importante o Vereador Participar, porque
tu tem um contato com a comunidade, e mês passado, umas semanas atrás, eu fiz um
reivindicação, que ainda não foi realizada, uma reivindicação bastante importante para
localidade de Três Pinheiros, que a localidade próxima depois de Arroio Grande, que é coleta
de lixo na localidade de Três Pinheiro, e a comunidade me cobrou que esse problema não foi
solucionado, então eu reivindico mais uma vez, que a Administração possa o quanto antes,
tentar buscar a solução para esse problema, que a comunidade lá de Três Pinheiro Merece,
assim como todas do nosso Município, também outro problema bastante reivindicado lá, foi

a questão da rotula da ERS020, que é algo que o Vereador Guido, tem pleiteado aqui a
bastante tempo, ele conhece bastante aquela região, assim com eu, e agente sabe que é uma
grande reivindicação daquela comunidade, algo bastante importante, aquela rotula de acesso
para Entrepelado, Três Pinheiros, enfim, todas aquelas localidades, parabenizar também a
Igreja Shalon, pastor Valdemar, Pastor Robson, que realizaram um grande evento no Bairro
Tito, onde montaram uma tenda, onde fizeram cultos na sextas, sábados e domingos, tendo
oportunidade de levar ao Evangélico as pessoas que moram lá, tirar o Evangélico de quatro
paredes, e levar aos Bairros, isso é muito importante, agradeço ao Secretario Paulo Muller,
que o intercedeu junto ao Executivo, para que pudesse haver a liberação do terreno, luz
enfim, avisar também dos agricultores, começou já no mês de Maio, no dia 2, a vacinação
contra a aftosa, essa vacinação, ela vai até o dia 30, 31 desse mês, a vacinação ela é de graça,
na espetaria veterinária, até o dia 30, para aqueles pequenos agricultores, que se enquadram
no PRENAF, pode retirar esse remédio, essa vacina, na espetaria veterinária do Município,
que fica na casa do governo, no centro, também fazer um requerimento verbal, para que o
Executivo, mas precisamente a Secretaria de Meio Ambiente, possa mandar um fiscal, para
fiscalizar alguns terrenos, nos Bairros, Santa Teresinha, na Rua Bahia, no numero 536, esses
terrenos são baldios, com bastante mato, bastante alto, o proprietário se nega em roçar e
limpar esse terreno, na semana passada ouve um assalto nessa casa, onde ladrões entraram
por esse terreno, entraram na casa, e roubaram todos os pertences, felizmente ele achou
seus pertences, que estavam num terreno baldio, então eu solicito que a Secretaria do Meio
Ambiente possa mandar um fiscal, para fiscalizar e tomar providencia que deve ser tomada,
também agradecer o Deputado Marco Feliciano, que enviou a esta Casa um oficio,
agradecendo a moção tão polemica, mas a moção chegou ao Gabinete do Deputado, e ele
enviou a essa Casa já, foi lido pela servidora, o agradecimento a essa Casa, aos Vereadores,
para a moção de apoio, também parabenizar o Vereador Lauri Fillmann, que dia primeiro dói
reeleito o Presidente do PDT, por hoje era isso Senhor Presidente, muito obrigado.
VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA. Saúda a todas as pessoas presentes. Retorno a Tribuna
encaminhando algumas ações que tivemos nos últimos dias, primeiramente tivemos com o
Prefeito Municipal, e também recebendo a visita de um dos membros do Conselho de
Desenvolvimento de Estado, chamado Conselhão, aonde ela faz parte das temáticas, das
discutições com relação à saúde, políticas sociais e segurança, situação a qual, certamente vai
abrir muitas portas ao Município, para investimento do Estado aqui, pois ela estará lá
defendendo a Bandeira de nossa cidade, e as questões que são relacionadas com nosso
Município, também tivemos com o Prefeito Municipal, fazendo o segundo momento mais
histórico do Município, aos trabalhadores e trabalhadoras, conseguimos ali reunir todos os
Sindicatos que se fazem presentes no Município de Taquara, e constituindo uma
intersindical, aonde agente vai levar diversas demandas do Município, e dos trabalhadores,
para com o Governo, que agente venha a discutir, e tenha ações mais efetivas, que foi a
abertura que o Governo nos deu, teremos uma nova reunião no dia 22 de Maio, estão todos
os Vereadores convidados, vai ser aqui na Câmara de Vereadores, às 9 horas, para tratarmos
diversos assuntos, tiveram presentes, Sindicato Municipários, Sapateiros, Trabalhadores
Rurais, Metalúrgico, Trabalhador da Construção Civil e Imobiliário, Sindicato do Comercio da
cidade de Taquara, dos Rodoviários, dos Bancários e dos Professores, também com relação
ao Vereador Lauri Fillmann, sobre a questão da iluminação, agente sabe que ta difícil, mas a
Administração vem tomando ações, e nos temos aqui um levantamento, aonde foi feito no
mês de Abril, 460 concertos de lâmpadas, 29 luminárias novas, estaladas, 3 luminárias novas,
estalados de vapor de sódio, foram comprados materiais só no mês de Abril, um total de 28
mil, 707 reais com 6 centavos, iniciativa que o Município vem sofrendo com essa situação,
mas vem também trabalhando, fazendo um esforço para atender, e certamente se o
Vereador tiver essas indicações, pode ir nos comunicar, para nos passarmos o setor que
venha ser concertado, certamente vai ser de grande valor, também com relação a Unidade

Móvel de Saúde, no dia 7 de Maio, ela vai estar em Açoita Cavalo, que vai ser amanhã, dia 8
de Maio, ela vai estar em Entrepelado, dia 9 de Maio, ela vai estar em Passo do Mundo Novo,
também na Linha São João na parte da tarde, dia 10 de Maio, vai estar no Criar Vitoria, na
Rua Federação, também na parte da tarde, estará no Presídio Municipal, e também na
segunda feira que vem, no dia 13 de Maio, vai estar no Morro Negro, viemos aqui enaltecer
também, iremos votar, e pedir o apoio de todos os Vereadores, com relação ao projeto da
Empresa Ambiente Verde. Que vai se estalar nas margens da ERS115, divisa com o Bairro
Eldorado, Salta Maria, agente vem deixar uma sugestão aqui também, que a Administração
faça um processo de seleção, ou pelo menos de convocação dos moradores daquele Bairro,
que fazem divisa, que seja feito alguma contratações dali, que tem uma mão de obra próxima
e certamente bem qualificada, que é no Bairro Santa Maria e Loteamento Tito, onde tem um
investimento empresarial de grande varia também Vereador Eduardo, tenho minhas duvidas
com relação à ONCOPREV, tivemos uma reunião, ela não nos ressarci ou, as nossas vontades,
aos nossos desejos, de saber como as coisas iram funcionar, deixo aqui também algumas
perguntas, como participaram o Poder Publico, Municipal, especialmente da Secretaria de
Saúde, quando houver intercorrencias desse serviço privado, também foi procurado saber se
a Secretaria Municipal de Saúde Publica, possui estrutura logística para apoiar, aonde esta a
formalização disso, quem ficara responsável pelos recursos de movimentação do paciente,
ambulância, tecnologia acoplada, medicamentos, pessoal técnico, exemplo, médicos,
enfermeiros, técnicos em enfermagem, o que foi pensado em termos de rotina em
organização, entre a ONCOPREV, Secretario Municipal de Saúde, os médicos de emergência,
Diretor Clinico, Diretor Administrativo, sobre quem por força da Legislação vai recair as
responsabilidades, estão sabendo de todas as aplicações praticas dessa iniciativa, quando o
paciente for transferido da clinica para o hospital, ai são as perguntas que nos temos, e
bastante duvidas, também deixo aqui um reconhecimento ao Senador Paim, com relação aos
projetos que ele participou como relator, e também deixo aqui uma critica novamente ao
Governo do Estado, com relação a educação, o Tarso corta investimentos na educação, quase
40% das escolas Estaduais do Rio Grade do Sul, precisam de obras, e outros serviços, um
professor já deveria ter recebido, mas de 20 mil reais, se tivesse recebendo seu salário, que
deve estar previsto na Lei Federal, isso não vem acontecendo, também o desempenho de
nosso Estado e baixo, 4.1 é nossa nota, a nível de Brasil, deixo aqui um forte abraço a todos, e
muito obrigado. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS. Saúda a todas as
pessoas presentes. Quero iniciar meu pronunciamento elogiando do Jurídico da Casa, o
Doutor Helio Cardozo, que recebeu da Câmara de Vereadores de São Francisco de Paulo, uma
moção, onde parabeniza pelo trabalho desenvolvido naquela cidade, parabéns Doutor Helio,
pessoa dedicada, sempre atendendo ao contendo as duvidas que nos temos na Câmara de
Vereadores, parabenizo por esse titulo que trouxe para Taquara ai, eu quero também
comentar com relação, a Plenária que tivemos hoje a tarde, as 15 horas na Câmara de
Vereadores, onde tratamos do desenvolvimento de nosso Município, reunião essa de
extrema importância, e infelizmente nosso Secretario de Desenvolvimento não se fez
presente, acho que certamente ele teria coisas importantes para fazer, mas por ter assumido
o compromisso de estar aqui, hoje a tarde, era inevitável que ele tivesse ou trouxesse,
mandasse alguém no seu lugar, que pudesse tratar do plano Diretor, que agente gostaria de
saber algumas coisas, que ficou invalidado ai nossa reunião, pela ausência do Secretario de
Desenvolvimento do Município, quero também aproveitar a oportunidade, Vereador Régis
comento referente ao Estado que tem pecado com relação aos professores, eu quero dizer
que não é só com os professores que esse Governo do Estado vem pecando, encaminhei a
essa Casa um moção de repudio a iniciativa que tomou o Governo do Estado, com relação
aos batedouros de nosso Município, limitando a 40 suínos por dia, e 20 bovinos só por dia,
não tem como os matadouros sobreviverem com essa quantia de abates por dia, trazendo
desempregos, desorganização, nos temos diversos batedouros no Município, quero

agradecer o apoio dos Vereadores, junto a essa moção, para que agente encaminhe ao
Governo do Estado, para que ele comece a ver que nos não concordamos com esse tipo de
Política que vem desenvolvendo o Governo do Estado, quero também fazer um alerta ao
Governo Municipal, com relação as capinas de rua, fiz a solicitação que informe a Casa, se
houve alguma mudança, com relação as capinas de rua, porque agente vinha observando um
serviço até demorado, mas muito bem feito, e agora agente consegue observar que o serviço
ta sendo feito meia boca, passa por cima, corto, corto, não corto fica, e deixa do jeito que
está, acho que não é produtividade, acho que tem que fazer bem feito o serviço, então fica
alerta ao Governo Municipal, que acompanhe mais de perto esse serviço ai, para que sai um
serviço a contento, corta mal corto, daqui a três dias já esta crescendo, muitas vezes só
amassado o mato, e isso não adianta, eu quero também parabenizar o Cláudio Comasseto,
que conquistou o recorde Nacional na categoria, Máster, de tiro esportivo, realizado no dia
27/04/2013 em Porto Alegre, quero parabenizar também o Silvio, Chico, que deu um bom
resultado no Campeonato Brasileiro de natação, acho que agente tem que ter esse tipo de
iniciativa, para valorizar essas divisas que as pessoas trazem com tanto sacrifício, com tanto
suor, para o Município de Taquara, e eu quero agradecer a todos então, que Deus nos
conduza para um futuro com respeito e dignidade, e até lá se ele assim nos permitir,
obrigado a todos. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER. Saúda a todas as pessoas
presentes. Eu estou enviando um requerimento ao Senhor Prefeito Municipal, para que seja
agendada uma reunião, juntamente com o Secretario de Saúde, e o Secretario do Meio
Ambiente, para tratarmos de política publica publicas para animais em Taquara, é sabido pela
população que no dia 25 de Maio, a APATA ira parar com seus atendimentos, em função das
dividas junto às clinicas veterinárias, pensamos que chegou o momento do Poder Publico
assumir as suas responsabilidades na problemática dos animais em Taquara, infelizmente o
trabalho de 10 anos da Associação de nossa cidade, não foi suficiente para que fosse
implantada uma política seria e efetiva nessa área, a necessidade urgente de um projeto de
castração para animais de rua, e também para aqueles animais que possuem donos, mas os
donos não disponibilizam de uma verba, para fazer a castração, o problema do animal em
nossa cidade, não é de um pequeno grupo de pessoas, mas sim um problema da cidade em
geral, eu estou tentando essa reunião, a cerca de um mês, e eu ainda não consegui, eu
espero sinceramente que ao longo dessa semana, seja possível me reunir com o Prefeito,
Secretários, para que possamos começar as tratativas do que será implantada em Taquara
nesse sentido, já que até agora nada foi feito nesse sentido, eu também estou enviando um
requerimento ao Executivo Municipal, solicitando informações, sobre o funcionamento de
brinquedos infláveis no parque do trabalhador, no dia 1 de Maio, muitas reclamações vieram
por parte da comunidade, em função de lá no parque do trabalhador, esses brinquedos, os
responsáveis por esses brinquedos, estavam cobrando ingressos, se o parque é publico,
então nada pode ser cobrado lá, a não ser que tenha sido feita uma licitação com alguma
empresa, que pudesse explorar o espaço lá, e em contrapartida, repassar algum valor para a
Prefeitura, as pessoas nos procuram e pedem esclarecimentos, então eu gostaria de obter
esses esclarecimentos, para sabe o que houve, eu estive também, na semana que passou
conversando com o Mauricio Meneguel, que faz parte da ASTA, Associação de Surfistas e
Skatistas, e ele me passou informação que em 2012 a Deputada Manoela D’Ávila, liberou
uma emenda parlamentar para a cidade de Taquara, que visa a construção de uma pista de
skate e bicicross, e eu estou solicitando ao Executivo que informe sobre o andamento desse
processo, porque essas pessoas que estão envolvida, a mais tempo nesse projeto, elas
querem saber o que ta acontecendo, e em que pé anda esse processo, eu também estou
enviando ao Executivo Municipal, pedindo informações sobre o andamento do processo de
melhoria da infra estrutura, e do saneamento do Bairro Ideal, em Dezembro de 2011 o
Deputado Federal, Nelson Junior, indicou o Município de Taquara para ser contemplado, com
100 reais do orçamento da união, para aquisição de infra estrutura de saneamento no Bairro

Ideal, junto aos Ministérios das cidades, então agente gostaria de saber em que situação
anda essa liberação de verba para cidade de Taquara, eu gostaria de agradecer a atenção de
todos, e que todos tenhamos uma excelente semana, obrigada. VEREADORA SIRLEI
TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Eu gostaria de
falar rapidamente das cobranças que estão chegando a respeito do Governo PTB, e das ações
poucas que estão fazendo em nosso Município, tem alguma situações que agente pode e
quer responder, sabemos que houve um pouco de dificuldade na transição, e como Diretora
de escola publica que fui por 15 anos, se não tivesse passado e feito uma transição, a
Diretora que assumiu a escola, pôs a minha gestão, não saberia administrar, se eu não
apontasse as verbas, o que tem que se fazer de prestação de contas, onde esta o dinheiro e
como se busca, então algumas coisas estão ainda atrapalhadas, em função de uma transição
que não foi bem feita, mas tem algumas situações que já estão postas e estão sendo ouvida,
essa semana retorna a Usina de Triagem do Moquém, que é uma fala dessa Vereadora nessa
Casa, quando iniciou a preocupação com o que nos temos, com o lixo, e esse lixo deve ser
bem selecionados em nossas casas, para que chegue até a usina e que possa haver a
reciclagem, porque se não, não existe a possibilidade de reciclar, se nos não tomarmos
atitudes, enquanto moradores da cidade, nos não separarmos o lixo em casa, também essa
semana iniciamos uma operação tapa buracos em nossa cidade, que é uma queixa de muitas
pessoas, e que precisa ser feito, sabemos que a situação é cala mitos, mas o Município a
Administração esta se adaptando, esta se coordenando para fazer a resolução dessas coisas
que nos atrapalham, e deixam nossa cidade feia, mas tem uma questão que me incomoda, e
me incomoda muito, nos recebemos nessa Casa, o Presidente do Hospital, e o nosso Diretor
Clinico do hospital, e ele mesmo nos falou, sobre uma questão da soberba dos médicos de
nossa cidade, nos tivemos e eu tenho uma amiga pessoas, com problema de saúde, e hoje eu
fiquei sabendo, que o problema maior da saúde dela, foi por um medicamento errado, e
mesmo com a intervenção do Senhor Prefeito, não recebeu um bom atendimento, ela teve
febre, ela emagreceu, ela esta anêmica, e foi mandada para casa, para sentir sua dor em
casa, porque não tem uma especialidade, mesmo o Prefeito intervindo em beneficio com a
paciente, então gente, que Deus nos ajude, e que esses médicos olhem para qualquer
cidadão, como um cidadão que tem dor, e precisa de atendimento, o que nos não podemos
admitir em nosso Município, é médicos com soberba, de acharem que são melhores que o
cidadão, nos temos que ter um olhar, e esses médicos tem que ter um olhar, o que eu posso
dizer para a população num momento desses, fiquem atentos, denuncie, reclamem, se vocês
olharem na TV, hoje foi um dia de denuncias, com relação ao mal atendimento medico,
porque pessoas que gerenciam a saúde no País, estão sendo denunciadas, porque usaram
mal o atendimento, e reclamaram, e foram pegas numa ligação telefônica, de um
medicamento caro, que foi dado a um paciente, enquanto que não é a eficácia do
medicamento, que é visto na saúde publica, mas o preço numa cidade de nosso Brasil,
denunciado, o que temos que fazer, é denunciar, e denunciar muito gente, porque acredito
que foi um pedido de nosso Prefeito, na reunião em seu Gabinete, que nos Vereadores,
sejamos os olheiros dele na cidade, e que possamos fazer as denuncias, para que cheguem
até ele, ele possa tomar uma atitude em defesa com o cidadão Taquarense, porque o que
não pode continuar admitindo, porque quem tem o diploma medico sinta-se mais, que o
cidadão que sente dor e que sobre, nos sabemos disso, todos somos iguais, e merecemos
respeito no tratamento, eu quero deixar aqui um desabafo, obrigada a todos, e uma boa
semana. VEREADOR TELMO VIEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Neste momento o
Vereador Eduardo kohlrausch, pediu um aparte e pronunciou o seguinte: Na Veja dessa
semana, contribuindo com a nossa luta do auxilio moradia, o Presidente do México disse o
seguinte, um Policial que arrisca sua vida pela segurança dos demais, deve ser reconhecido e
premiado pelo Estado, com um bom salário, bolsa de estudos para seus filhos, esses espaços
da convivência, para sua família, esse é o Presidente do México, tem fundamento ai,

obrigado Vereador, neste momento o Vereador Telmo Vieira, retornou com sua palavra:
Semana passada, fui a convite do Dutra, que Assessor do Deputado Lara, que é Secretario do
Trabalho e Desenvolvimento Social, que me abriu um leque de projetos sociais para o
Município de Taquara, então junto a Assistência Social, esse é um caminho que leva a
questão da miséria, que leva a serem solucionadas a nos reivindicarmos melhorias por essas
pessoas, que ficam desprovidas de uma Assistência Social, muitas vezes de muitos projetos
que estão lá, e nos não vamos buscar, essa porta que abriu, eu quero ser interlocutor, junto a
Assistência Social, no STDS, segundo o Deputado Lara, Taquara pode ser beneficiada por N
projetos, junto a Assistência Social, isso visa aquelas pessoas que são muito aquém de uma
assistência, e infelizmente tem na sua vida, problemas com a marginalidade, porque não vê
outro caminho, e quanto ao PRONATEC, que está dando condições a essas pessoas,
principalmente aos jovens, de pensar num futuro melhor e reverem suas condições de vida,
então esse Vereador que vos fala, quer estar a frente dessa luta, e junto da Assistência Social,
ir em uma busca ativa, para as pessoas que possam ser beneficiadas por esses projetos
sociais, também fiz uma indicação ao Executivo, junto a Secretaria Responsável, proceda na
Rua Picada Gravata, com o cruzamento da Pinheiro Machado, proceda com a pintura de
faixas de segurança, que isso é uma reivindicação muito pedida, por aquele moradores
daquela localidade, que se preocupam com a segurança, e prezam com o direito de ir e vir,
sei que essa preocupação é de nossa Administração, e do Secretario de Transito, Paulo
Muller, que estando em contado com ele, vai solucionar esse problema, também hoje esteve
aqui conosco o Santa Rosa, que junto com o Vereador Lauri, nos estivemos na companhia do
Prefeito, no qual nos coloco as suas necessidades que vem enfrentando, ele tem lá 47
crianças, que são carentes, e ele se doa por essas crianças, sem fundo nem um, tira do seu
próprio bolso, e de alguns que ali ajudam, para beneficiar essas crianças, que apostam no
esporte como um futuro melhor para eles e para sua família, e sei que nosso Prefeito, esta
com as portas abertas, e ta disposto a ajudar essa reivindicação, também fui informado pelo
Secretario de Turismo, Ricardo, que no dia 10 e no dia 11, das 9 horas da manhã, as 21 horas,
haverá a feira do artesão, o qual contemplara o dia das mãe, mais um evento na praça
central, isso é muito bom, isso quer dizer que o Prefeito esta preocupado com o bem estar de
nossa população, cada vez mais, em ver eventos, que tragam satisfação, e tragam
agraciamento a essas mãe que são nosso tesouro, parabéns a todas as mãe, um feliz dias das
mãe, e que Deus abençoe a todas, principalmente a minha, uma boa semana a todos e muito
obrigado. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA. Saúda a todas as pessoas presentes.
Inicio minha manifestação, dando os parabéns ao meu colega Vereador Lauri Fillmann, que
foi eleito novamente Presidente do PDT de Taquara, novamente no dia 1 de Maio, ta em
boas mãos o Partido, e continua com o seu trabalho excelente no Município, também
gostaria de solicitar, envio do contrato confirmado com a Empresa 11, responsável pelo
recolhimento de lixo nessa cidade, através de requerimento, se tem algum proprietário da
empresa 11, que pode dar as informações mais rápidas, também fiz uma requerimento
solicitando que o Executivo Municipal informa este Vereador, quanto vai custar para cada
contribuinte, para implantar o sistema de nota eletrônica que esta sendo exigido pela
Prefeitura Municipal, porque segundo informações que tenho, estão exigindo certificado
digital, e seu custo é bem alto, e que outros Municípios na região não exigem isso ai, então
que seja informado quando vai custar para implantação, também solicitei ao Executivo, que
seja realizado com a máxima urgência, arrumar uma buraco que a calçada afundou, onde a
rede de esgoto esta toda podre, na Rua João Antonio da Silva, em frente ao 1640, seja
estudado a possibilidade de ir ali, e mudar aquela rede de esgoto, mas meu colega Vereador
Eduardo, o senhor perguntava qual é a pessoa, que eu desse o nome da pessoa, o senhor não
se faça de bobo, o PTB sabe muito bem quem é que é, tem que sim ter coragem de chamar
ela, e botar no lugar dela, o senhor sabe quem é, inclusive o senhor ocupou a cadeira dela,
quando ela foi caçada, não vou dizer nome, tu sabe quem é que é, então tu sabe muito bem,

não te faz de bobo, segundo lugar, também gostaria de dizer, ao Secretario, ao Prefeito,
segundo informações, se hoje não foi de novo, porque hoje é Sessão, mas segundo
informações que tenho, é que vão agira agora na invasão, eu acho que tem que agir logo, as
casas estão sendo destruídas, famílias inteiras que estão cadastradas a tempo, esperando as
casas, não ganham as casa porque tem aquela invasão, é vergonhoso, esgoto correndo a céu
aberto, em frente a uma fabrica de alimentos, até agora já se passou 4 meses de Governo, e
nada foi feito, ligaram água, ligaram luz, então que seja feita uma ação urgente, para
desocupar aquelas casas, terminada e entregada para a comunidade, que ali esta esperado
por aquelas casa, e também que entre logo, e imediato, e reintegração de posse daquela área
invadida atrás de Fabrica Beluga, que tem varias empresas que querem se instalar ali, e não
tem área, também quero fazer um requerimento verbal, para saber quem pago o shop da
festa de aniversário de Taquara, porque segundo informações que tenho, foi dado shop
gratuito para todas as pessoas, e algumas crianças perguntavam, porque para as crianças não
dão refrigerantes, boa pergunta, para os adultos deram shop, segundo informações que eu
tenho, quero saber o porque não foi dado refrigerante, quem que pago esse shop, também
Vereador Eduardo novamente, o senhor disse que eu fui Secretario da Saúde, fui, mas na
época que eu estava, em andamento e tratamento do projeto da Oncologia, nunca fui
convidado para nem uma reunião para a Oncologia, mesmo sendo Secretario, porque o eu
não podia ta presente no assunto, porque a Presidente dessa Casa, o qual o senhor era
Vereador na época, e a Presidente dessa Casa não deixava eu participar, porque era só ela
que tinha que aparecer, que Lea ia conseguir, então tem que chamar a Vereadora Carol
Telles, para depor, e saber como foi o andamento do projeto da Oncologia, agora o senhor,
como disse, era Vereador, o senhor não fiscalizou direito, devia ter fiscalizado, então é
importante deixar bem claro isso, que se tem rolo, é mais que a Presidente dessa Casa fez,
porque ela fazia as coisas tudo por baixo dos panos, como tem vários processos ai, inclusive o
incêndio dessa Casa, que até hoje não foi esclarecido, que eu não sei quem é culpado, mas
para encerrar, eu sei o que o senhor queria dizer, que eu vim a esta Casa para eleger ela, o
arrependimento que eu mais tenho, é de ter elegido essa Presidente, que fez essa má
administração no Governo passado, que até agora o Presidente não pode dar condições de
trabalho para nos, por causa da situação do incêndio, lembrar que ela sim, tem que depor no
negocio da Oncologia, para saber de que forma foi feito isso, uma grande abraço a todos, e
que Deus ilumine o coração de cada um, encerrando, dizer ao Jornal Panorama, parabéns
pela matéria que foi feita a respeito das vôos Sempre Vivas, em nosso Legislativo, uma
grande abraço, obrigado. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES. Saúda a todas as pessoas
presentes. Neste momento o Vereador Eduardo kohlrausch, pediu um aparte, e pronunciou
o seguinte: Senhor Presidente, rolo foi o que o PDT fez para me tirar aqui da Casa, para botar
o senhor, para eleger ela, com meu voto ela não foi Presidente, isso eu posso bater no peito
e dizer, com meu voto a Vereadora Carol não foi Presidente, foi com o voto de alguns aqui
dentro, mas com o meu não, obrigado Vereador Adalberto, neste momento o Vereador
Adalberto Soares, voltou com a sua pronuncia: Hoje eu gostaria de voltar a falar, sobre os
sinais de celulares, no dia 23 de Abril, na Assembleia Legislativa do Estado, foi estalado uma
CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga os serviços de telefonia do Estado, um
grupo de 12 Deputados, presidido pelo Deputado Hernani Polo, do Partido Progressista, deve
analisar a causas que levam as operadores a liderar a lista de reclamações nos Órgãos de
Defesa do Consumidor, o PROCON, e ao fim apontar eventuais negligencias das empresas, e
as necessidades de mudança na Legislação, as queixas mais comuns dos clientes, é a carência
na cobertura, queda na frequência das ligações, centrais de atendimento ineficientes, e
cobranças devidas, essas são bastantes altas, imagina os senhores 250 milhões de assinantes
de celular, se cada uma conta, vier 1 real a mais, são 250 milhões mensais que as operadoras
faturam, as custas do consumidor, tem números aqui, nos últimos 11 anos, houve um
aumento de 1100% no numero de celulares em todo o País, são 16 milhões de aparelhos, um

e meio por habitante, e um crescimento de 240% no faturamento das empresas operadoras,
então as operadoras, faturam, faturam, e não investem na melhoria desse serviço, na nossa
região do interior, Padilha, Rio da Ilha, toda a região do interior, sofre muito com a falta do
sinal, então essa CPI foi instalada, tem 120 dias para terminar, e mais 60 dias de prazo, então
no final agente vai ver o que vai acontecer, espero que melhore, também Senhor Presidente,
fiz 5 indicações, estive na localidade de Padilha Velha na semana passada, falando com
moradores e eles me reivindicaram melhorais, uma dela se trata do bueiro, na Estrada do
Fixe, é um bueiro ali que se faz necessário a substituição dos canos, tem canos de 20, onde na
verdade precisaria de canos de 60, a cada chuva que dá, transborda água, e acaba estragando
toda aquela estrada, revisar também a iluminação publica naquela comunidade, próximo a
escola General Câmera, e também fiz uma visita a Vigilância Sanitária, reivindicando um
remédio para os mosquitos borrachudos, tive na semana passada lá, e fui picado por um
borrachudo, então se faz necessário a colocação de veneno naquela região, também fiz uma
indicação aqui, em uma limpeza de uma terreno na Rua Osmar Schaefer no Bairro Empresa,
numero 1270, e também fui procurado por moradores do Bairro Santa Rosa, na Rua Vilson
Aguiar, e ali a cada chuva que passa, aquela esquina fica toda alagada, as residências ali, com
a chuva se torna difícil até sair de casa, então ali necessita colocar uma boca de lobo, e para
finalizar Presidente, gostaria de parabenizar toda a comunidade do Bairro Santa Teresinha,
pela belíssima festa ontem ali realizada, esta de parabéns toda a comissão organizadora,
Padre Francisco, e pelo excelente almoço que lá serviu para aquela comunidade, eu desejo a
todos uma boa semana, e um feliz dias das mães para todas as mães do Brasil, obrigado.
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS. Saúda a todas as pessoas presentes. Senhor
Presidente, gostei muito da confraternização que agente fez, e das suas colocações aquele
dia da reunião, acho que foi muito proveitosa, até para que houvesse essa integração,
também dos funcionários aqui da Câmara, falando isso, eu queria dizer, acho que o Governo
não pode se queixar dessa Casa foi feito varias economias, todos os meses foram feitos
repasses, para que essa Casa colabore com a Administração Municipal, também na questão
de projetos, agente tem feito todos os esforços, não tem sido trancada pauta nesta Casa, mas
falava eu na semana passada, na questão do atendimento, com o Prefeito para esses
Vereadores, as pessoas cobram da gente na rua algumas coisas, e agente não sabe informar,
falei da semana passado, com o Líder do Governo, que o Prefeito nos recebesse, nos dissesse
quais serão as prioridades, já se passaram ai, já estamos no quinto mês, e não sabemos quais
as prioridades, o Vereador Valdecir falou na questão da invasão das casas, falei semana
passada, um assunto extremamente relevante, que deveria ser pensado, que são as vagas
nas creches, está ali uma creche quase concluída, e agente não é ouvido, não tenho feito
quase nem uma indicação, vocês podem ver, não que eu não tenha demanda, eu tenho a
demanda da comunidade, certa forma agente se sente frustrado de não trazer as demandas,
mas como agente vê, as poucas que agente faz, agente não esta sendo atendido, eu me
recuso em estar fazendo mais, para não entulhar a mesa do Prefeito de papeis, agente pede
ai, encarecidamente que o Prefeito diga para nos, quais serão as prioridades, para que
agente consiga levar para a comunidade, e satisfazer o anseio das mesmas, ouvi aqui falar a
Oncologia, eu acho que todo o debate que esteve aqui, as conversas que estão sendo feitas,
eu pedi outro dia aqui, que agente não fizesse essas conversas paralelas, que agente tentasse
então, essa Casa, com o Prefeito, alguém da Oncologia, se agente acha que tem alguma
questão jurídica, sentasse com o Jurídico, para fazer uma analise, para agente não estar aqui
pecando, falando de um ou de outro, dizendo que foi mal conduzida, então que agente tenha
acesso a todas as documentações, e fale uma coisa se apropriando do assunto, que agente
fica aqui dizendo que foi feito uma coisa debaixo dos panos, depois foi aquilo, e agente na
verdade não tem certeza de tudo isso, digo isso, porque se vocês forem analisar, nos temos
lá, esse falou aqui em licitação, nos temos lá setor de serviço de hemodiálise, que eu saiba
não foi feita nem uma licitação, nem tão pouco foi feito o prédio, usaram o prédio próprio do

hospital, Oncologia fez o prédio, e vai prestar o serviço como foi feito com a hemodiálise, eu
não vejo qual é o pecado disso, mas se a duvidas, tem que se tirar sim, mas que agente não
vá tão fundo assim no problema, dizendo que ouve alguma falcatrua, porque agente pode
estar pecando, que agente, quando fale do assunto, fale por verdade, procure saber
realmente qual é a situação, sob pena daqui, agente ta acuando gente inocente, de ter feito
falcatruas, então agente tem que tomar muito cuidado com isso, volto a dizer, se a Oncologia
fez um prédio, que presta um serviço de como foi feito a hemodiálise, eu não vejo qual é o
crime, e pelo que eu sei, esses serviços que são feitos no caso da construção, ela é feita
direta com o hospital, na qual me parece que isso é possível, mas volto a dizer, se a duvidas,
agente tem que tirar, mas não ficar aqui falando coisas, que talvez num futuro agente vá se
arrepender, gostaria aqui desejar a todos que tem aqui suas mães, eu infelizmente não tenho
a minha, um feliz dias das mães, muitas bênçãos, que Deus abençoes a todas, e até a
próxima, um abraço a todas, VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA. Saúda a todas as
pessoas presentes. São muitos assunto que eu queria abordar hoje, mas infelizmente o
tempo passa rápido, e eu não vou conseguir abordar todos, mas vou tentar resumir,
principalmente, eu quero falar mais uma vez, eu tenho me Manifestado nessa Tribuna, já
diversas vezes pelo mesmo assunto, e tem que volta aqui novamente, que é o direito do
consumidor, infelizmente nos em Taquara, nos não estamos sendo protegido pelo direito do
consumidor, de maneira geral, tanto no comercio, supermercados, nas lojas, infelizmente
Taquara esta correndo por fora do direito do consumidor, de maneira geral, e eu vou provar
isso ao longo que eu estiver aqui nessa câmara de Vereadores a respeito, o que aconteceu na
terça feira passada, num mercado aqui da cidade, é algo que demonstra que nos não temos
capacidade hoje de nos controlar, no direito do consumidor, e eu vou defender o consumidor
aqui nessa Tribuna sempre, porque é a parte mais fraca, que ganha pouco, trabalha como um
condenado, para ganhar um salário mínimo no fim do mês, para chegar ao mercado e ser
roubado, ou se quiser furtados, para não serem tão forte, dentro do supermercado,
principalmente, e dos mercados que tem Bandeira Internacional, grandes mercados
internacionais vem para Taquara para roubar a população pobre de Taquara, como roubem,
colocando produtos vencidos para vender, que não é pouco, produtos com etiquetas na
gôndola, e outro no caixa, isso é roubo, não tem explicação o que esta acontecendo em nossa
cidade, dez que eu era Diretor do PROCON, no tempo do Cláudio Kaiser, já vinha apurando
isso, e naquela época, eu varias vezes tinha problema dentro dos mercados, porque não tive
apoio do Governo Kaiser, para poder fazer isso, porque infelizmente os Prefeitos não dão
apoio o suficiente para os PROCONs trabalharem como deveriam, este é um grande
problema, o PROCON existe, mas não tem o respaldo para fazer o trabalho que tem, se não
porque o PROCON tem muita força, só que sem o apoio do Executivo, e eu não estou
culpando ainda este Governo, porque faz pouco tempo que ele ta ai, e eu tenho esperança
que consiga alavancar o PROCON da cidade, o que aconteceu nesse mercado, aqui na Tristão
Monteiro, no Mercado Todo Dia, na terça feira, um consumidor foi lá fazer compras, e lá
tinha mercadorias vencidas, para serem vencidas, esse consumidor foi lá no mercado, pegou
alguns produtos, e pegou o celular dele, bateu foto, e filmou os produtos vencidos, quando
ele inclusive tentou fazer contato com a Brigada Militar, e não conseguiu, para ir até o
mercado, e Gerente do mercado, ligou para a Brigada, dizendo que tinha um problema no
mercado com um consumidor que se encontrava lá, um Soldado da Brigada foi com a viatura,
quando é chamada a Brigada, devem vir dois Policiais, e não um, inclusive chamaram o
Vereador Guido, que esta aqui hoje, o consumidor chamou o Vereador no memento para
ajudar, é grave isso, esses produtos que foram verificados pelo consumidor, o PM venho até
ali, verificou os produtos, que haviam alguns vencidos, até levou umas caixas para a
Delegacia, mas colocou o consumidor dentro da viatura para levar até a Delegacia, quando
esse consumidor não deveria ter entrado dentro da viatura, porque eu acho que isso é uma
coisa muito chata, entrar numa viatura de Policia, pois esse consumidor foi levado até a

Delegacia, que saiu fora das funções dele, segundo penso, to com a ocorrência nas mãos
aqui, que não me dizem nada essa ocorrência, até meio cômico é essa ocorrência Policial que
tenho aqui, é uma coisa impressionante, como as coisas saem erradas, como se faz as coisas
erradas aqui no nosso Município, um cliente querendo comprar mercadoria vencida, ta
escrito aqui, eu pergunto o seguinte, mas como é que um cliente vai quere comprar
mercadoria vencida, porque tinha ali para ser vendida, o cliente pegou, botou na cestinha
para tirar fotos, e eles correram na frente, e não é só agora que vem acontecendo, vem
acontecendo a anos aqui, vem sendo vendido mercadorias podres nos mercados, podre,
porque eu já comprei, e nosso Jurídico aqui, já falou que já comprou também, que fez mal, ta
na hora desse Município ter vergonha na cara, do sentido do dinheiro do consumidor, e fazer
valer o dinheiro do consumidor aqui no Município de Taquara, o Prefeito que ta assumindo
agora, repito, eu sou Vereador, estou aqui eventualmente, estou Vereador, vou sair da casa
a, 3 ou 4 anos estou fora daqui, provavelmente, mas isso aqui não é eu, é problema da
comunidade Taquarense, porque não é possível que a anos eu venho fazendo isso, eu sou
Advogado da Defesa do Consumidor, e vejo as barbaridades que vem acontecendo, e
ninguém faz nada para defender o pobre coitado que vai no mercado, e não é atendido seus
interesses, porque lá é vendido tudo errado, o preço é um na gôndola, não tem preço na
mercadoria, a pessoa tem que procurar preço, porque não tem no produto, ai fica correndo,
outro dia tinha um produto, e eu procurei, alem de não ter preço, ninguém sabia qual era o
preço do produto, onde nos estamos, nos estamos no século 21, num advento das maiores
coisas que foram feito nesse País, foi o Código de Direito do Consumidor, e infelizmente não
esta sendo feita a coisa devida, espero que essa minha fala de hoje, ecoe, passe a valer,
vamos ter surpresa nessa área, porque nos vamos agir aqui, tem que funcionar aqui em
Taquara o Direito do Consumidor, o pobre já ganha pouco, é sacrificado, trabalha igual um
cavalo nas fabricas, para ganhar 600 pila por mês, para entregar para mercado ricos,
convenhamos, eu agradeço a todos, obrigado por eu ter passado um pouco do tempo, mas
eu era obrigado a fazer essa explicação, espero que todos tenham uma boa semana, e fiquem
com Deus. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS. Saúda a todas as pessoas presentes.
Vereador Beto Lemos, a hemodiálise, paga aluguel no hospital, pagava, ou deve de pagar,
não tenho informação, e o valor era de 5 mil reais, até porque esse valor foi acoplado
naquela outra verba, para pagar partes daquela questão de servidores, e quero dizer para
vocês, esse equipamento tava quase 2 anos encaixotado dentro do hospital, esse
equipamento da hemodiálise, Vereador Balbino lembra que nos tínhamos uma ambulância,
no Sindicato, e nos corríamos o dia inteiro para Porto Alegre, com o equipamento ali dentro,
um dia lá em Porto Alegre, com minhas idas para lá, assopro que nos tínhamos esse
equipamento, não esqueci o nome das pessoas, o Secretario era Rui Holznann, esse foi que
libero, e que esta ai em Taquara hoje, mas o Vereador Adalberto Lemos está aqui, eles
pagavam o aluguel do prédio, e parece que o ultimo aluguel era de 25 mil reais, paga o
pessoal da hemodiálise, eu acho que é justo, ta usando o hospital tem que pagar, eu quero
fazer um requerimento, para saber quando a Secretaria de Obras, vai fazer o patrolamento,
mas o patrolamento que seja correto, no loteamento Tipo e no Loteamento Eldorado, eu já
pedi diversas vezes, o Prefeito também mandou fazer, e até a presente data nada foi feito,
que ele me digam quando que vão fazer, para que agente possa passar para os moradores do
Bairro, quando é que ele vão ter aquelas ruas em condições para andar, eu fui convidado na
ultima hora hoje, para comparecer a Prefeitura com relação aos casos acontecido com os
frigoríficos de Taquara, eu não pude ir na hora, porque eu tive um compromisso com a
aquelas senhoras que fazem a iluminação em Taquara, com hora marcada, daí não pude
estar lá no horário que eles estiveram na Prefeitura, eu quero dizer para vocês uma coisa,
vocês viram o que aconteceu com o meio ambiente, esse é o caminho que vai acontecer, tu
começa a dificultar, das pessoas trabalharem para que, precisa fazer uma reforma, dão prazo
de meio ano, pra que as pessoas possam trabalhar, mas tem alguns lugares que nem

precisam de reformas, porque estão em dia, ai eles vem e colocam que, querem que a
matança seja de um numero muito menor do que é previsto e do que é necessário, bom todo
mundo viu as dificuldades que eles puseram no Meio Ambiente em Porto Alegre, na FEPAM,
para poder cobrar propina, este é o caminho, será que esses Governo não vem que essa
situação, que eles vão criar aqui no matadouros, pessoas, eu quero dizer para vocês uma
coisa, eu tive na FEPAM, em questão do DAER, na realidade eles são técnicos de
conhecimento, e na pratica não conhecem nada, agora conhecer para mexer na propina, eles
conhecem rápido, eles aprendem rápido, e não vai acontecer diferente, daqui a pouco vem
um técnico, mas daqui a pouco alguém vai dizer, eu consigo a licença dez que você molhe
com alguma coisa, esse é o Brasil, não é o Brasil que nos queremos, é o Brasil dessa gente
que não sabe o que está fazendo, Governo do Estado, já tina que interferir hoje, vocês foram
la olha, e vão fechar o Frigorífico Santo Andre, não tem explicação, o Governo não tem
dinheiro para nada, e ainda aqueles que produzem, eles querem fechar, olha isso não tem
como explicar uma situação dessa, então espero que seja resolvido, porque Taquara vai sofre
junto, não o Estado, se diminuir os abates do Santo Andre, do Paulinho Lima, do Rui, do rapaz
do Smaniotto, certamente o Município de Taquara vai perder, ai o Governo do Estado perde,
porque já não tem dinheiro, não pagam o salário dos professores, pagam uma miséria, não
paga um salário digno para a Brigada, a Prefeitura vai ter que dar algum dinheiro para
segurar os Policiais em Taquara, quero dizer para vocês, a patrulha rural, amanhã eu pedi
para entrar em contato com o novo Comandante, até agora não recebi, amanhã vou ligar
para ele, e se for o caso de uma viatura, nos vamos sentar conversar e resolver o problema,
agora eu quero que essa viatura fique em Taquara para trabalhar, duas pessoas foram
assaltadas ali na ponte de Olhos D’água, precisa registrar, mas registrar para que, se vão lá,
registramos a ocorrência, não vem ninguém para fazer a patrulha, amanhã tentarei entrar em
contato com ele, e ai vamos ver a situação, de repente chamar ele na Casa, para que os
Vereadores possam então cobrar, e até então, e até inquirir ele sobre assuntos de
responsabilidade dele, se é o caso da viatura, não tem nem problema, e se foi o caso daquela
viatura não poder fazer isso, que venho lá do Governo Federal, daí o Governo Federal diz que
deu para eles, nos certamente vamos conseguir uma viatura para eles, para que eles
atendam a população do interior, não podem ficar na situação que esta ai hoje, era isso
muito obrigado. Após a Palavra em Expediente o Vereador Telmo Vieira fez uso da palavra
como Líder de Bancada esclarecendo algumas questões a respeito do choop consumido
durante no evento de aniversário da cidade, realizado na Praça Marechal Deodoro e
promovido pela Prefeitura Municipal. O Vereador também solicitou ao Presidente a Retirada
de Pauta do Veto Total ao Projeto de Lei nº 042/2013, de autoria do Vereador Eduardo
Kohlrausch, que trata da isenção do IPTU aos Policiais Civis, Militares, Rodoviários, Bombeiros
e Agentes Penitenciários. Depois disso o Presidente da Casa deu início a Ordem do Dia,
solicitando que a Diretora Legislativa procedesse na leitura dos Projetos em pauta, para
posterior discussão e votação em Plenário. ORDEM DO DIA: 1ª votação de Mérito: PROJETO
DE RESOLUÇÃO Nº 006/2013 de autoria da Mesa Diretora: Autoriza a utilização de telefone
e da máquina copiadora, para os trabalhos a serem realizados pelo Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico (COMUDE), do Município de Taquara/RS, por ser de interesse
público. APROVADA por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 067/2013 (Executivo Nº 60):
Dispõe sobre o vencimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS Fixo dos
profissionais autônomos, conforme Lei Municipal nº 3.175, de 30 de dezembro de 2013, e dá
outras providências. APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 078/2013 de autoria
do VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Dispõe sobre a presença de acompanhante
durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato na rede pública credenciada e/ou
conveniada ao Sistema Único de Saúde – SUS. APROVADO por unanimidade. Manifestaramse os Vereadores: Eduardo Kohlrasuch e Nelson Martins. PROJETO DE LEI Nº 079/2013 de
autoria do VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Propõe ao Executivo Municipal o

agendamento por telefone, de consultas nas unidades de saúde do Município de Taquara,
Posto 24 Horas, postos de saúde em todo o território taquarense, ou qualquer unidade de
saúde que possua convênio com o Município de Taquara, para pacientes idosos e pessoas
com deficiência e dá providências. APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os
Vereadores: Eduardo Kohlrasuch, Nelson Martins, Telmo Vieira, Adalberto Lemos, Guido
Mario, Luiz Carlos Balbino, Régis de Souza, Lauri Fillmann, Moisés Rangel, Arleu de Oliveira,
Valdecir de Almeida e Adalberto Soares. PROJETO DE LEI Nº 081/2013 de autoria do
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Torna obrigatória a instalação de divisórias
individuais, barreiras visuais, biombos ou estrutura similar entre os caixas e o espaço
reservado para clientes que aguardam atendimento nos estabelecimentos financeiros no
âmbito do Município de Taquara. APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os
Vereadores: Guido Mario, Telmo Vieira, Eduardo Kohlrausch e Nelson Martins. Logo após,
diante da solicitação feita anteriormente pelo Líder de Bancada, Vereador Telmo Vieira
pedindo a Retirada de Pauta do Veto Total ao PL 042, o Vereador Régis de Souza, como Líder
de Governo se manifestou favorável ao pedido e o Presidente da Casa de imediato retirou de
pauta o referido Veto no que segue: VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 42/2013 de autoria
do VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Isentam do IPTU – Imposto Predial
Territorial Urbano os Policiais Civis, Policiais Militares, Policiais Rodoviários, Bombeiros e
Agentes Penitenciários que trabalham e possuem residência fixa na cidade de Taquara/RS e
que recebam proventos mensais de até 6 (seis) salários mínimos. 2ª VOTAÇÃO: RESOLUÇÃO
Nº 005/2013 de autoria da MESA DIRETORA: Regulamenta a apresentação de proposições
nos dias de reuniões legislativas ordinárias da Câmara de Vereadores. A Comissão geral de
Pareceres apresentou Parecer favorável a presente Resolução e a mesma foi APROVADA por
unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 062/2013 (Executivo Nº 057) Autoriza o Poder Executivo a
firmar Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel com empresa RAMON GRIFANTE ME., e dá
outras providências. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Emenda Aditiva Total ao
Projeto e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização e Comissão Temporária de
Terras, Patrimônio e Habitação apresentaram Pareceres favoráveis acatando a Emenda.
Posta em votação e Emenda foi APROVADA por unanimidade e em seguida o Projeto
acompanhado da Emenda também foi APROVADO por todos os Vereadores. Manifestações:
Vereador Valdecir, Vereador Régis e Vereador Adalberto Soares. PROJETO DE LEI Nº
069/2013 de autoria do VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Inclui no Calendário
de Eventos do Município de Taquara/RS o PASSEIO TAQUARA BIKE NIGHT. A Comissão Geral
de Pareceres apresentou 2 Emendas Modificativas e 1 Emenda Aditiva. Posta em votação as
três Emendas foram APROVADAS por unanimidade. Em seguida o Projeto acompanhado das
Emendas também foi APROVADO por todos os Vereadores. O Vereador Eduardo se
manifestou. PROJETO DE LEI Nº 071/2013 (Executivo Nº 063) Altera a redação da Lei
Municipal nº 5.166, de 26 de fevereiro de 2013, que autoria o Poder Executivo contratar até
18 professores de Ensino Fundamental, por tempo determinado e dá outras providências. A
Comissão Geral de Pareceres apresentou 2 Emendas Modificativas e 1 Emenda Aditiva. A
Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentou Parecer favorável ao Projeto em
questão. Posta em votação as três Emendas foram APROVADAS por unanimidade. Em
seguida o Projeto acompanhado das Emendas também foi APROVADO por todos os
Vereadores. O Vereador Valdecir se manifestou. PROJETO DE LEI Nº 072/2013 (Executivo Nº
064) Autoriza o Poder Executivo contratar, temporariamente, professores para as disciplinas
de Educação Física, História e Geografia, para o ano letivo 2013, e, dá outras providências. A
Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização
apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto em questão na sua forma original e o mesmo
foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. PROJETO DE LEI Nº 074/2013 (Executivo
Nº 066) Altera o Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas, no âmbito do Poder
Executivo Municipal, da Lei Municipal nº 3.771/2006 e dá outras providências. A Comissão

Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram
Pareceres favoráveis ao Projeto em questão na sua forma original e o mesmo foi APROVADO
por unanimidade dos Vereadores. PROJETO DE LEI Nº 077/2013 (Executivo Nº 061) Autoriza
o Poder Executivo a firmar Termo de Permissão de Uso de Bem Imóvel com empresa
AMBIENTE VERDE INDÚSTRIA LTDA. CNPJ nº 14.892.407/0001-85. A Comissão Geral de
Pareceres apresentou Emenda Aditiva e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização
apresentou Parecer favorável ao Projeto acatando a Emenda. Posta em votação a Emenda foi
APROVADA por unanimidade e em seguida o Projeto acompanhado da Emenda também foi
APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores: Régis, Valdecir, Adalberto
Soares, Guido Mario, Luiz Carlos Balbino, Eduardo, Arleu, Telmo, Lauri e Adalberto Lemos.
Após a Ordem do Dia o Presidente colocou em deliberação do Plenário a seguinte matéria:
MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 009/2013 - 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 37, a chamada PEC DA IMPUNIDADE. A referida proposta retira a atribuição
de investigação do Ministério Público e dá exclusividade dessa atividade para as Polícias. A
PEC 37/2011, que acrescenta o § 10 ao Art. 144 da Constituição Federal para definir a
competência para a investigação criminal pelas polícias federais e civis dos Estados e do
Distrito Federal, que tramita no Congresso Nacional, causa profunda preocupação, pois ela
visa, através de emenda constitucional, retirar do Ministério Público o poder de deflagrar, de
imediato, a ação penal ou, ainda, de requisitar um ou outro documento que completaria o
quadro probatório necessário à eficaz persecução dos crimes econômicos como sonegação
fiscal ou previdenciária, fraudes no mercado financeiro ou de valores mobiliários, gestões
ilícitas de títulos de capitalização, delitos ambientais, dentre outros. Numa palavra, ao impor,
com exclusividade, a instauração de inquérito policial, para se repetir burocraticamente o
que já havia sido produzido no âmbito do órgão administrativo, a mencionada PEC 37 presta,
na verdade, um desserviço para toda a sociedade. Desse modo, em prol dos interesses, não
do Ministério Público ou da Polícia Federal, mas de todos os brasileiros, pois a impunidade
dos autores de crimes econômicos afronta e causa indignação às pessoas honestas e
trabalhadoras, espera-se que o Congresso Nacional rejeite a citada PEC 37. É preciso
caminhar para frente; aprimorar o nosso sistema de justiça penal. Seguramente, a criação de
monopólios investigatórios, além de ser uma medida retrógrada, somente trará benefícios
aos criminosos do colarinho branco! A presente Moção deve ser encaminhada com urgência
ao Congresso Nacional, onde está tramitando a PEC 37, em nome do Presidente do Senado,
Senador Renan Calheiros e do Presidente da Câmara, Deputado Henrique Eduardo Alves. A
referida Moção foi APROVADA por unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores: Eduardo,
Moisés, Guido Mario, Luiz Carlos Balbino e Nelson Martins. Na sequência o Presidente da
Casa, com a concordância dos demais Vereadores colocou em bloco votação da matéria a
seguir e a mesma foi APROVADA por unanimidade. Segue a matéria: Requerimentos: Nºs 117
a 120/2013; Pedidos de Informação: Nºs 059 a 070/2013; Indicações: Nºs 413 a 436/2013;
Ata: Nº 3.889 e Requerimentos Verbais: VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: 1º - Solicito
que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente proceda na
limpeza de um terreno, com posterior notificação do proprietário, e/ou fiscalização do
mesmo, situado na Rua Bahia, próximo ao nº 536, no Bairro Santa Terezinha. Pede-se
urgência, pois o mato está muito alto o que propiciou um assalto na referida residência,
permitindo a entrada e saída dos ladrões pelo terreno, onde ali também puderam esconder
os itens roubados. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: 2º - Solicito que o Executivo
Municipal informe a este Vereador quem pagou o choop consumido durante o evento
realizado no dia 20 de abril do corrente ano, na Praça Marechal Deodoro, alusivo aos 127
anos de Taquara, promovido pela Prefeitura Municipal. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS:
3º - Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras informe a este Vereador

quando será realizado o serviço de patrolamento no Loteamento Tito e Eldorado, pois as ruas
se encontram em más condições de trafegabilidade e os moradores aguardam o devido
serviço. A seguir, conforme já havia exposto, o Presidente colocou em deliberação do
Plenário a seguinte matéria: PROTOCOLO Nº 1503/2013: Ex-Prefeito Délcio Hugentobler
requer a definição de um espaço para manifestação verbal com todos os Vereadores desta
Casa, para tratar das contas públicas dos anos de 2009 a 2012, especialmente em relação à
conta de restos a pagar e disponibilidades financeiras e orçamentárias. REJEITADO com 11
(onze) votos contrários dos Vereadores: Roberto Timóteo, Sirlei Silveira, Arleu Machado,
Telmo Vieira, Sandra Schaeffer, Guido Mario, Régis de Souza, Luiz Carlos Balbino, Adalberto
Soares, Eduardo Kohlrausch e Valdecir de Almeida. E, 03 (três) votos favoráveis dos
Vereadores: Adalberto Lemos, Lauri Fillmann e Moisés Rangel. Em seguida o Presidente
comunicou que dia 16 de maio do corrente ano, às 19h, ocorrerá nesta Casa Sessão Solene
em homenagem aos 95 anos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Rodolfo Von Ihering.
Este pedido foi realizado pelo Vereador Eduardo Kohlrausch, através do Requerimento nº
077, aprovado em Sessão Ordinária do dia 08 de abril do corrente ano. Também no dia 13,
próxima segunda-feira, às 17h, haverá nesta Casa Audiência Pública de apresentação do
relatório de monitoramento da Gestão em Saúde do 4º Trimestre de 2012. Nada mais
havendo a tratar, às 21h37min, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a presente Sessão Ordinária, agendando outra para o dia 13 de maio do corrente
ano, às 18 horas, no Plenário desta Casa. E, para constar, lavrei a presente Ata, que segue
assinada por mim Silvana Fernandes Lopes e pelo servidor Diego Miranda, o qual transcreveu
a Palavra em Expediente, onde após lida e aprovada também será assinada pelos Vereadores
desta Casa Legislativa. Sala de Sessões, 06 de maio de 2013.....Silvana Lopes e Diego Miranda.

