ATA Nº 3.895
Aos 27 dias do mês de maio do ano de 2013, às 18h, no Plenário da Câmara de Vereadores
de Taquara/RS, realizou-se a 23ª Sessão Plenária Ordinária deste Legislativo, sob a
Presidência do Vereador Nelson José Martins (PMDB), o qual contou com a presença dos
seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT),
Arleu Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Guido Mario Prass Filho
(PP), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC),
Régis Bento de Souza (PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), Sandra Beatriz
Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir
Vargas de Almeida (PDT). A pedido do Presidente desta Casa, Vereador Nelson José Martins a
Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão, desejando
boas vindas a todos os presentes, informando que as Sessões Ordinárias da Câmara de
Vereadores de Taquara ocorrem nas segundas-feiras, às 18h em novo horário. Nesse
momento o Presidente deu início aos trabalhos da noite convidando a todos para realizarem
em conjunto a Oração do Pai Nosso e em seguida solicitou que o senhor Alexandre Rodrigo
Haag – Coordenador Regional de Participação Popular, fizesse uso da Tribuna Popular para
falar sobre a Audiência Pública regional da Participação Popular e Cidadã – Orçamento
Estadual 2014. Depois disso o Vereador Lauri Fillmann solicitou ao Presidente a Inversão de
Pauta dado a compromissos assumidos e este pedido foi acatado por todos os Vereadores.
Dando segmento aos trabalhos da noite o Presidente solicitou que a Servidora Marilene
Wagner procedesse na leitura dos ofícios e das matérias que deram entrada nesta Casa, para
o conhecimento de todos. Inicialmente foi lido o Parecer Jurídico exarado pelo Dr. Hélio
Cardoso Neto, Assessor Jurídico desta Casa, a pedido do Presidente Nelson José Martins,
referente ao trabalho da Comissão de Sindicância, com o objetivo de “apurar possível
recebimento excessivo de diárias por Caroline Telles Karoly Lima, bem como adiantamento
irregular de salários em seu favor”. Em seguida foram lidas as Folhas 16 a 20 (verso) do
Processo de Sindicância instaurada com a finalidade de apurar possível recebimento
excessivo de diárias por parte da Sra. Caroline Telles Karoly Lima, bem como adiantamento
irregular de salários em seu favor. Esta análise minuciosa e completa teve por base a
documentação repassada pelo Setor Administrativo da Câmara de Vereadores de
Taquara/RS, que de acordo com esta documentação expediu Relatório Final da Comissão.
Esta Comissão foi constituída pelos seguintes Servidores Efetivos: Rita de Cássia Pinto
Lanfermann – Presidente, Tiago Roberto Mossmann – Relator e Marilene Wagner – vogal. O
Trabalho é composto pelos seguintes volumes: PROCESSO: Comissão de Sindicância
instaurada com a finalidade de apurar possível recebimento excessivo de diárias por Caroline
Telles Karoly Lima, bem como adiantamento irregular de salários em seu favor, que foi
subdividido em 3 partes: PARTE I: Documentação referente aos adiantamentos salariais em
favor da Sra. Caroline Telles Karoly Lima (ANEXOS). PARTE II: Documentação referente às
Diárias tiradas pela Sra. Caroline Telles Karoly Lima (ANEXOS). PARTE III: Documentação
Diversa (ANEXOS). OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 418/2013, em atenção ao
Requerimento nº 100/2013, de autoria da Mesa Diretora juntamente com os demais
Vereadores desta Casa, contido no Ofício D.L nº 212/2013. OFÍCIO Nº 429/2013, solicitando a
retirada definitiva do Projeto de Lei nº 050/2013 (Executivo Nº 45) que autoriza o Poder
Executivo a criar o Programa Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da
Aquicultura e Piscicultura Familiar, bem como utilizar recursos na promoção de ações de
apoio e incentivo à atividade. OFÍCIO Nº 432/2013, em atenção ao Pedido de Informação nº
063/2013, do Vereador Roberto Timóteo, contido no Ofício D.L nº 252/2013. OFÍCIO Nº
434/2013, em atenção ao Despacho nº 009/2013, da Comissão de Orçamento, Finanças e
Fiscalização, contido no Ofício D.L nº 183/2013, em relação ao Projeto de Lei nº 038/2013
(Executivo nº 34) – horas máquinas e carga de saibro para Empresa Rodrigo Ferreira
Conexões – EPP. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEIS: PROJETO DE RESOLUÇÃO

ADMINISTRATIVA, de autoria da MESA DIRETORA Nº 003/2013 - Declara PONTO
FACULTATIVO, no dia 31 de maio de 2013, em decorrência das comemorações alusivas a
Corpus Christi, que ocorre no dia 30 de maio de 2013, com posterior compensação de
horário, para os Servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Taquara – RS. PROJETO
DE LEI Nº 099/2013, de autoria do VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO – Institui o Dia do
Agricultor no Município de Taquara/RS, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº
100/2013, de autoria do VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA - Denomina de JOÃO DE
LIMA um logradouro do município de Taquara. PROJETO DE LEI Nº 101/2013 (Executivo Nº
082) - Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para o CTG O FOGÃO
GAÚCHO, CNPJ nº 88.276.860/0001-01, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº
102/2013 (Executivo Nº 083) - Altera a redação do artigo 2º, da Lei Municipal nº 5.133, de 11
de dezembro de 2012, alterada pela Lei nº 5.157 de 06 de fevereiro de 2013, que acrescenta
e altera dispositivos da Lei Municipal nº 720, de 30 de dezembro de 1976, que institui e
disciplina os tributos de competência do Município, e, dá outras providências, e, artigo 5º, da
Lei Municipal nº 5.134, de 11, de dezembro de 2012, que dispõe sobre informações a serem
prestadas pelas administradoras de crédito ou de débito, em conta corrente e demais
estabelecimentos similares, alterada pela Lei nº 5.157 de 06 de fevereiro de 2013. PROJETO
DE LEI Nº 103/2013 (Executivo Nº 84) Altera a Ementa e a redação do Artigo 1º da Lei
Municipal nº 5.153, de 05 de fevereiro de 2013, que autoriza o Poder Executivo contratar
professores de Educação Infantil. PROJETO DE LEI Nº 104/2013 (Executivo Nº 85) - Autoriza o
Poder Executivo a repassar ao SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TAQUARA, a
importância de até R$ 500,00 (quinhentos reais), para auxiliar na realização do 1º Passeio a
Cavalo da Integração Familiar. MOÇÃO: MOÇÃO DE APOIO Nº 011/2013 VEREADORA SIRLEI
TERESINHA BARNARDES DA SILVEIRA, com apoio de todos os Vereadores: Os Vereadores
infra-assinados vêm respeitosamente submeter ao Plenário desta Casa a Moção de Apoio ao
Movimento dos Representantes da Indústria Matadoura e Frigorífica, Trabalhadores Rurais e
Agentes Políticos, engajados em obter do governo estadual, através da Secretaria Estadual
da Agricultura, Pecuária e Agronegócio do RS, uma intermediação junto a Coordenadoria de
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (CISPOA), exigindo que o
referido órgão aja com o profissionalismo necessário, dando ao pequeno empreendedor da
nossa região, a atenção necessária para que ele se estabeleça dentro dos critérios exigidos
pela Legislação vigente, sem fechar as suas portas ou delimitar o número de abate diário,
pois tal normatização está inviabilizando o abate necessário para a sobrevivência no
mercado, das referidas indústrias, atitude essa que gerará, em nossa região, um grande
número de desemprego, prejuízo na arrecadação municipal e motivação para o retorno do
abate clandestino. Na certeza de que só alcançaremos resultados positivos, na luta
organizada e fortalecida pela união dos Legislativos Municipais da nossa região, estaremos
daqui para frente engajados, para que o pequeno e médio industrial dessa área, estabelecido
na nossa região, encontre nos seus representantes, o apoio necessário para prosseguir nessa
luta na busca de resultados positivos. Enviar cópia ao: Presidente da Assembleia Legislativa
do RS, Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, da AL do RS, Governador do
Estado do RS e Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Agronegócio.
REQUERIMENTOS: Nº 127/2013 VEREADOR LAURI FILLMANN, com apoio dos Vereadores:
Adalberto Soares, Guido Mario e Telmo Vieira: Através do presente, envio Votos de Pesar aos
familiares do senhor Antonio Griffante, que veio a falecer no dia 21/05, próximo passado. A
dor da perda, somente é confortada na Esperança em Deus e no abraço amigo. Por isso
sentimo-nos incapazes de encontrar palavras de consolo nesse momento, porém, desejamos
expressar nosso profundo pesar pelo ocorrido, pois o falecimento do senhor Antonio não
deixou enlutado apenas sua família, mas sim a comunidade como um todo. No entanto
devemos orar e pedir a Deus que nos dê forças para suportar esse momento de dor, 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....” Nº 128/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS
SANTOS: Envio Votos de Congratulações aos Membros que compõe o COMUDE – Conselho
Municipal de Desenvolvimento do Município de Taquara/RS – Biênio 2013 – 2015, eleitos no
dia 21 de maio de 2013, desejando aos mesmos sucesso nesta Jornada. Solicito ainda, que
seja encaminhada cópia deste Requerimento, a cada Conselheiro que compõe este Conselho.
Diretoria COMUDE - BIÊNIO 2013 A 2015: Presidente: Marilene Wagner; Vice-Presidente:
Daniel da Rosa Henemann; Secretária: Leila Maria Bischoff; 1º Tesoureiro: Patrícia Liege de
Vargas; 2ª Tesoureira: Marilene Fidelis Pinto. Conselho Fiscal: 1º Dircinei Antonelo; 2º
Dolores Huff; 3º João Mendes de Oliveira; 4º Sérgio Inácio Coelho de Souza Luce. Suplente:
1º Dione Maria Gelinger; 2º Regina Heidrich; 3º Lídio Feix. Nº 129/2013 VEREADOR
EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Ao Excelentíssimo Diretor Geral do DAER - MD Senhor
Carlos Eduardo de Campos Vieira. Ao cumprimentá-lo, cordialmente, venho por meio deste,
solicitar ao Nobre Diretor, a possibilidade de auxílio na colocação, junto ao trecho que
compreende o km 52 ao 54 da ERS 239, cidade de Taquara/RS, de uma lombada eletrônica,
devido ao grande número de veículos que passam por essa rodovia, a qual é a passagem de
pessoas que deslocam ao litoral, oriundos do Vale do Sinos e região, o número de óbitos tem
aumentado, até porque o local é também a entrada de dois grandes bairros da cidade, o
Bairro Empresa e o Bairro Ideal, o qual não possui qualquer passarela para que essas
comunidades possam se locomover sem sofrerem perigo iminente de morte. A ERS 239
compreendida entre o km 52 ao 54 não possui nem mesmo pardais e ou lombadas
eletrônicas e como mostra o gráfico em anexo em alta temporada de verão, no mês de
janeiro passam em média 7.515 (sete mil quinhentos e quinze) veículos por dia, enquanto
na baixa temporada no mês de abril, passam 3.588 (três mil quinhentos e oitenta e oito)
veículos por dia, e, isso o Senhor sabe que só irá aumentar devido à questão do IPI reduzido
por exemplo. Na última semana no dia 16/05, uma jovem grávida sofreu um acidente, ela
ganharia o seu bebê no próximo dia 28/05, mas lamentavelmente a criança faleceu com a
colisão, lutamos na cidade de Taquara para que outras famílias não sejam vitimadas, outra
situação foi no feriado de Páscoa deste ano onde um motoqueiro morreu, e a Policia
Rodoviária Estadual, não encontrava a cabeça da vítima, pois a mesma estava dentro do
capacete que voou longe com o impacto do veículo que fugiu do local. Peço que o
Senhor nos ajude nessa luta, e que se não for possível de forma imediata colocar uma
lombada eletrônica no referido local, então que se confeccione no mínimo 04 (quatro)
redutores de velocidade de cada lado desse perímetro, para que mais famílias não sejam
vitimadas pelo trânsito. Nº 130/2013 VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Parabenizo a nova
diretoria da FAMURS, desejando empenho, dedicação e todo o apoio deste Vereador e da
Bancada do PMDB da cidade de Taquara/RS, pelos 187 votos de Prefeitos que confirmaram a
escolha de Andres para o biênio 2013/2014, e que a partir da posse dia 26 de junho tenha
êxito e ousadia. Diretoria 2013/2014: Presidente Luiz Valdir Andres (PP) Santo Ângelo –
AMM; 1º Vice-Presidente Seger Menegaz (PMDB) Tapejara – AMUNOR. 2º Vice-Presidente
Angelo Fabiam Duarte (PDT) Giruá – AMM. 3º Vice-Presidente Elói Poltronieri (PT) Vacaria –
AMUCSER; 1º Secretário Tito Lívio Jaeger Filho (PTB) Taquara – AMPARA; 2º Secretário Anibal
Moacir da Silva (PSDB) São Leopoldo – AMVRS; 1º Tesoureiro Sérgio Munhoz (PSB) Eldorado
do Sul – ASMURC; 2º Tesoureiro Pedro Paulo Prezzotto (DEM) Getúlio Vargas – AMAU. Nº
131/2013 VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Votos de congratulações pela formatação da
INTERSINDICAL (municipal). Ao saudá-los, referendo através deste a humildade, capacidade e
sensibilidade dos dirigentes sindicais abaixo relacionados, por estarem participando das
reuniões resolutivas a convite do Prefeito Municipal de Taquara, e ainda mais formataram e
constituíram no último dia 22/05/2013, na Câmara de Vereadores de Taquara, Sobre a
coordenação deste Vereador que abaixo subscreve, a INTERSINDICAL, isto é a união dos
sindicatos de Trabalhadores de nossa cidade, em prol das necessidades de nosso

comunidade local, apresento votos de congratulações em nome de nosso mandado e da
Bancada do PMDB. - Sindicato dos Sapateiros de Taquara; - Sindicato dos empregados no
comercio de Taquara; - CPERGS - Sindicato 32º coordenadoria; - Sindicato dos Rodoviários
(Motoristas e cobradores - ônibus e caminhão); - Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos bancários do Vale do Paranhana; - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Taquara; - Sindicato dos Municipários de Taquara. Destacando os encaminhamentos: Todos
Participarão no dia 28/05 - do Orçamento Participativo na Faccat - às 18h30min. Todos
Participarão no dia 29/05 - do Dia do Desafio junto ao SESC e a Prefeitura. Todos participarão
no dia 28/07 - da Festa dos Motoristas e Colonos – voluntariado. Em relação ao dia 1º de
maio de 2014; O Sindicato dos Sapateiros de Taquara ficou a fazer contato com o SESI, para
ser parceiro. O Sindicato dos Empregados no Comércio de Taquara ficou a fazer contato com
o SESC, para ser parceiro. O Sindicato dos Rodoviários (Motoristas e Cobradores - ônibus e
caminhão), ver a disponibilidade de utilização da associação dos Motoristas no
entroncamento da ERS 115 e ERS 239. Ficando todos convidados para próxima reunião
Intersindical no CPERGS, na Rua Rio Branco, às 09h, dia 19 de junho de 2013. Nº 132/2013
VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Votos de Congratulações - Nosso Prefeito Tito Lívio
Jaeger Filho (PTB), destaco através desta, o que já demonstra-se a nível regional, levando
nossa cidade Taquara a liderar a região do paranhana junto a AMPARA, agora leva a região
do paranhana em destaque a nível estadual. Forte abraço. Diretoria 2013/2014: Presidente
Luiz Valdir Andres (PP) Santo Ângelo – AMM; 1º Vice-Presidente Seger Menegaz (PMDB)
Tapejara – AMUNOR. 2º Vice-Presidente Angelo Fabiam Duarte (PDT) Giruá – AMM. 3º VicePresidente Elói Poltronieri (PT) Vacaria – AMUCSER; 1º Secretário Tito Lívio Jaeger Filho (PTB)
Taquara – AMPARA; 2º Secretário Anibal Moacir da Silva (PSDB) São Leopoldo – AMVRS; 1º
Tesoureiro Sérgio Munhoz (PSB) Eldorado do Sul – ASMURC; 2º Tesoureiro Pedro Paulo
Prezzotto (DEM) Getúlio Vargas – AMAU. Nº 133/2013 VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA:
À SIMUT - O Vereador abaixo subscrito encaminha pedido, caso seja possível, de contato
entre o SIMUT e CPERGS, através de deliberação contida na última reunião Intersindical, com
o intuito de integralizar os profissionais da educação da rede municipal e estadual e focar nos
planejamentos para o dia 1º de maio de 2014. E informa que a reunião Intersindical será dia
19 de junho de 2013, às 09h, na Sede do CPERGS, em Taquara, na Rua Rio Branco. Contamos
com a participação do SIMUT. Nº 134/2013 VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: À RGE Pedido de informações e instalação quanto à ligação de energia elétrica domiciliar, solicitada
há mais de 02 (dois) anos, por Darci da Silva (CPF: 014-170-900-65- RG: 209-996-346-1), na
localidade de Passo da Ilha, Estrada Passo da Ilha, Próximo a Sociedade de Passo da Ilha.
Justificamos tal pedido, pois até o momento esta família ainda não possui energia elétrica
própria. Nº 135/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Ao
cumprimentá-lo cordialmente venho através deste solicitar ao órgão competente do DAER
que realize pinturas, bem como coloque placas indicando os acessos na ERS 239, em frente
ao Supermercado Nacional desta cidade, para que o trânsito possa fluir com mais segurança.
Nº 136/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Vem através deste enviar Votos de
Pesar aos familiares do senhor Albino Soni, que veio a falecer no dia, 25/05, próximo
passado. Sentimo-nos incapazes de encontrar palavras de consolo nesse momento, porém,
desejamos expressar nosso profundo pesar pelo ocorrido. “Porque Deus amou ao mundo de
tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha
vida eterna” JOÃO 3:16. Nº 137/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Vem através
do presente, enviar Votos de Pesar aos familiares da senhora Zenaide Lanios Scheffel, que
veio a falecer no dia 25/05, próximo passado. O falecimento de um ente querido significa a
abertura de uma lacuna na família e nos amigos. Devemos, porém, orar e pedir a Deus que
nos dê forças para suportar esse momento de dor. “Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro
bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que
os montes se transportam para o meio dos mares. Salmo 46.1-2.” PEDIDOS DE

INFORMAÇÕES: Nº 075/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o
Executivo Municipal, através da Secretaria de Planejamento encaminhe a este Vereador
cópia do projeto que autorizou a reforma do prédio localizado na Rua Henrique Bauermann,
fundos do Supermercado Müller, caso não haja, peço que a Prefeitura fiscalize tal reforma.
Nº 076/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal
envie a este Vereador uma relação completa de todos os servidores que atualmente
compõem o quadro de funcionários do Posto de Saúde 24 horas, na Rua 17 de Junho, bem
como quais os cargos que ocupam, seja concursado, CIEE, CC ou cooperativa. Nº 077/2013
VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal informe a
este Vereador se houve contratação de empresa para a realização de auditoria na Prefeitura,
caso existiu, qual o nome da empresa e o valor que foi pago a mesma. Nº 078/2013
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal
Informe esta Casa Legislativa quais as providências tomadas com relação à compra dos
ônibus que segue: - 02 Ônibus Rural Escolar ORE 1 4X4 (Ônibus Rural Escolar Pequeno
(4x4)TOTAL: 393.000,00 - 02 Ônibus Rural Escolar ORE 2 (Ônibus Rural Escolar Médio) Total:
455.560,00 - 04 Ônibus Rural Escolar ORE 3 (Ônibus Rural Escolar Grande) Total: 962.000,00 01 Ônibus escolar com 01 (uma) área reservada (box) para cadeira de rodas Total:
132.000.00. Valor total dos ônibus: R$ 1.942.560. Sendo que os 8 primeiros ônibus já foi
depositado o dinheiro na conta da Prefeitura no dia 18 de março de 2013 (Banco do Brasil
AG: 0416 CC:0000293709). E no dia 03 de abril de 2013 foram depositados os R$ 132.000.00
referentes ao ônibus acessível para cadeira de rodas. Sendo que a partir de agora a
Prefeitura tem que entrar no SIGARP - Sistema de Gerenciamento de Adesão de Registros de
Preço ver a impressa ganhadora entrar em contato e efetuar a compra dos mesmos. Nº
079/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Poder
Executivo informe a Câmara de Vereadores o atual estado do projeto das câmeras de
vigilância no município, pois o crescimento da criminalidade impõe que as mesmas sejam
colocadas em funcionamento imediatamente, sem mais demoras. INDICAÇÕES: Nº 470/2013
VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente
com a Secretaria competente providencie a colocação de quebra mola na Rua Marechal
Floriano, próximo a “Casa dos Fogões”, nº 2077, pois os veículos circulam em alta velocidade
colocando em risco a vida de todos que por ali transitam. Nº 471/2013 VEREADOR
ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a
Secretaria competente providencie o conserto de uma luminária na localidade de Padilha, na
Rua conhecida como “Beco da Oficina”, nº 90, pois a mesma apresenta curto circuito. Nº
472/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal,
juntamente com a Secretaria competente providencie o serviço de patrolamento,
ensaibramento e limpeza da Rua Farrapos, no trecho que não possui calçamento, pois o
mato está invadindo a rua. Nº 473/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que
o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie o conserto de
dois buracos localizados na Rua Henrique Bauermann, entre o Posto Piazito e o
Supermercado Müller, pois os mesmos estão causando transtornos a todos que por ali
transitam. Nº 474/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo
Municipal, juntamente com a Secretaria competente estude a viabilidade de construir junto
a entrada do Posto 24 horas, na Rua 17 de junho, uma cobertura que permita proteger os
pacientes da chuva o do sol na hora do embarque e desembarque de veículos, sejam
particulares, taxis ou ambulâncias. Nº 475/2013 VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA:
Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie
com a máxima urgência a limpeza do terreno que foi doado ao Corpo de Bombeiros na
Avenida Sebastião Amoretti, pois nos próximos dias representantes do governo estarão
realizando a entrega do mesmo. Nº 476/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o
Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no serviço de patrolamento

e ensaibramento nas estradas da localidade de Cruzinha Alta e Cruzinha Baixa, pois as
mesmas se encontram em más condições de trafegabilidade tanto para pedestres quanto
para veículos. Nº 477/2013 VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Indico anexar ao
planejamento da Secretaria de Obras, o patrolamento, ensaibramento e a manutenção das
valetas da água da chuva, da Rua São Francisco de Paula, Bairro Mundo Novo até os nºs 334
e 354, pois a rua é em declive, e merece atenção especial. Nº 478/2013 VEREADOR RÉGIS
BENTO DE SOUZA: Este Vereador sobre a coordenação da INTERSINDICAL de Taquara,
abaixo subscrita, encaminha que o Sindicato de Trabalhadores desta cidade se coloca a
disposição para participar em suas categorias na arrecadação e repasse de recursos
(voluntários e individuais de cada interessado) entre os integrantes de cada categoria, que
desejar repassar mensalmente contribuição para a APATA junto à ação com a Prefeitura
Municipal vem tomando, (desconto em folha de pagamento) ficando no aguardo de
orientação de campanha informativa e esclarecedora a comunidade taquarense, em data e
dia que for necessário pelo Prefeito Municipal. Nº 479/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO
RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria
competente proceda em caráter de urgência o cadastro para liberação de duas Quadras
Escolares Cobertas com Vestiário, por esta rasão clamo o empenho da Administração
Municipal para que não se perca estes recursos, pois sabemos que as duas Escolas de maior
número de alunos de nosso Município não possuem Quadras Escolares Cobertas, sito a
Escola de Ensino Fundamental João Martins Nunes, Bairro Medianeira, e, Escola Municipal de
Ensino Fundamental Dr. Alípio Alfredo Sperb, Bairro Santa Maria: 01 Quadra Escolar Coberta
com vestiário no valor de R$ 510.000.00 (não cadastrada no sistema ainda), 01 Quadra
Escolar Coberta com vestiário no valor de R$ 510.000.00 (não cadastrada no sistema ainda),
01 Cobertura de Quadra Pequena no valor de R$ 185.000.00 (cadastrada na Escola na EMEF
Rosa Elsa Martins). Lembrando que o prazo para cadastrar as 02 quadras cobertas no valor
de R$ 510.000.00 (cada) vão até o dia 31 de maio de 2013. Nº 480/2013 VEREADOR
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da
Secretaria competente proceda em caráter de urgência na colocação de uma rótula na Rua
Tristão Monteiro, onde antes existia uma sinaleira em frente ao Supermercado Müller. 2013.
Nº 481/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o
Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda em caráter de urgência num
estudo para controle e hora de entrada de caminhões de grande porte no centro e arredores
da cidade. Nº 482/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicita ao
Sr. Prefeito Municipal a reinclusão das parcelas salariais decorrentes dos “Avanços”, como
vantagem do Magistério Municipal. Tal previsão poderá ser incluída na Lei Municipal sob nº
4.712, de 22 de dezembro de 2012, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério. A
devolução desta vantagem salarial para os Professores do Município se justifica, pois na
administração que antecedeu a atual, retirou-se dos professores, de modo absurdo, o direito
ao avanço, percebido a cada 03 anos de serviço prestado. Se queremos uma educação de
qualidade, temos que remunerar condignamente o magistério. Hoje um dos principais
pedidos da classe é o retorno do “avanço”, que foi sorrateiramente retirado pelo governo
anterior. Assim, o direito será regulado pela Lei 3.771, de 2006, que prevê: Capítulo X DOS
AVANÇOS: Art. 34 – Após cada 03 (três) anos de serviço prestado ao município, em cargo de
provimento efetivo, o servidor terá direito a 01 (um) avanço, cada um no valor de 5% (cinco)
por cento do vencimento, os quais se incorporam na remuneração para fins de
aposentadoria. Parágrafo Único - Será contado, para fins de avanço, o tempo durante o qual
o servidor efetivo estiver no exercício de cargo de provimento em comissão no município,
assim como todos os afastamentos legalmente considerados como efetivo exercício. Art. 35 O Avanço terá vigência a partir do mês seguinte daquele em que o servidor completar cada
período aquisitivo exigido. Parágrafo Único – O Avanço será implementado pela
Administração, sem necessidade de requerimento formulado pelo servidor, com base no

termo de vigência previsto neste Artigo, ressalvando-se a aplicação das causas de
interrupção e suspensão do período aquisitivo previstas nesta Lei. Art. 36 - Aplica-se ao
Avanço, em relação ao seu período aquisitivo, as mesmas causas de interrupção e suspensão
previstas para a Promoção, nos termos dos Arts. 31 e 32, desta Lei. Por isto solicitamos o
apoio desta Colenda Câmara de Vereadores e a consideração do Sr. Prefeito Municipal,
atendendo a presente indicação que busca restaurar a composição de uma melhor
remuneração para todo o Magistério Municipal. Nº 483/2013 VEREADOR EDUARDO CARLOS
KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente possa
averiguar a situação de uma residência que se encontra abandonada há mais de dois anos na
Rua Francisco Emílio Müller, nº 2252, no Bairro Jardim do Prado. Tal pedido se justifica dado
ao fato que ao fundo desta residência também se encontra uma piscina, inclusive alguns
moradores realizaram protocolo na administração anterior, solicitando providências a
possível foco do mosquito da dengue e até o momento nada foi feito. CORRESPONDÊNCIA
DIVERSA RECEBIDA: Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, em atenção a Indicação nº
446/2013, do Vereador Guido Mario, referente à aplicação da vacina da gripe, junto a
Unidade Móvel de Saúde para o ano de 2014. Ofício do Gabinete do Governador do RGS,
acusando o recebimento da Moção de Repúdio nº 010/2013, de autoria da Bancada do PP
desta Casa e demais Vereadores, referente às limitações de abates bovinos e suínos. Além
desses, diversos Comunicados do Ministério da Educação referente a liberação de recursos
financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação. E, diversos convites e revistas informativas. Após a leitura da
matéria o Presidente Nelson Martins, em concordância com todos os Vereadores convocou
uma Sessão Extraordinária Autoconvocada a realizar-se logo após o término desta Sessão
para 2ª votação dos Projetos 93, 98, 101,103, 104 e Resolução Administrativa nº 003/2013. A
seguir, diante da Inversão de Pauta 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: Os
Projetos abaixo subscritos foram votados individualmente e APROVADOS por unanimidade
dos Vereadores. PROJETO DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, de autoria da MESA
DIRETORA Nº 003/2013 - Declara PONTO FACULTATIVO, no dia 31 de maio de 2013, em
decorrência das comemorações alusivas a Corpus Christi, que ocorre no dia 30 de maio de
2013, com posterior compensação de horário, para os Servidores da Câmara Municipal de
Vereadores de Taquara – RS. PROJETO DE LEI Nº 008/2013 (Executivo Nº 004) - Denomina
de Maria Lurdes Diniz, a Academia de Saúde localizada no Bairro Empresa, no Município de
Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 099/2013, de autoria do VEREADOR GUIDO MARIO PRASS
FILHO – Institui o Dia do Agricultor no Município de Taquara/RS, e dá outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 100/2013, de autoria do VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA Denomina de JOÃO DE LIMA um logradouro do município de Taquara. PROJETO DE LEI Nº
101/2013 (Executivo Nº 082) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para
o CTG O FOGÃO GAÚCHO, CNPJ nº 88.276.860/0001-01, e dá outras providências. PROJETO
DE LEI Nº 102/2013 (Executivo Nº 083) - Altera a redação do artigo 2º, da Lei Municipal nº
5.133, de 11 de dezembro de 2012, alterada pela Lei nº 5.157 de 06 de fevereiro de 2013,
que acrescenta e altera dispositivos da Lei Municipal nº 720, de 30 de dezembro de 1976,
que institui e disciplina os tributos de competência do Município, e, dá outras providências,
e, artigo 5º, da Lei Municipal nº 5.134, de 11, de dezembro de 2012, que dispõe sobre
informações a serem prestadas pelas administradoras de crédito ou de débito, em conta
corrente e demais estabelecimentos similares, alterada pela Lei nº 5.157 de 06 de fevereiro
de 2013. PROJETO DE LEI Nº 103/2013 (Executivo Nº 084) - Altera a Ementa e a redação do
Artigo 1º da Lei Municipal nº 5.153, de 05 de fevereiro de 2013, que autoriza o Poder
Executivo contratar professores de Educação Infantil. PROJETO DE LEI Nº 104/2013
(Executivo Nº 085) - Autoriza o Poder Executivo a repassar ao SINDICATO DOS

TRABALHADORES RURAIS DE TAQUARA, a importância de até R$ 500,00 (quinhentos reais),
para auxiliar na realização do 1º Passeio a Cavalo da Integração Familiar. 2ª VOTAÇÃO:
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. A Comissão Geral de
Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi
APROVADO por unanimidade. Manifestou-se o Vereador Guido Mario. PROJETO DE LEI Nº
095/2013 (Executivo Nº 079) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros,
bem como uma Bandeira do Município de Taquara/RS, ao senhor Silvio Luiz Rangel
Holderbaum. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e
Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao presente Projeto na sua forma original e o
mesmo foi APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 096/2013 (Executivo Nº 080)
Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a FUNDAÇÃOENCOSTA INFERIOR DO
NORDESTE – FEEIN, ora designada FACCAT, e dá outras providências. A Comissão Geral de
Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres
favoráveis ao presente Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por
unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 097/2013 (Executivo Nº 081) Proíbe a circulação dos
caminhões tipo “BITREM” em vias públicas do interior do Município de Taquara/RS. A
Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original
e o mesmo foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores: Régis de
Souza, Guido Mario e Telmo Vieira. Depois da Ordem do Dia, o Presidente abriu espaço aos
Vereadores que quisessem fazer requerimentos verbais e na sequência autorizou a saída do
Vereador Lauri Fillmann, conforme foi solicitado anteriormente no início desta Sessão. Logo
após foi dado início a Palavra em Expediente, com 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 LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA. Saúda a todas
as pessoas presentes. Eu gostaria de chamar a atenção para meu 14 colegas, para o assunto
que tem rolado ai nos meios de comunicações, é quando alguém coloca facebook, internet,
no mínimo alguma duvida, em questão da qualificação dos Vereadores aqui presentes, não
foi citado nomes, mas fazendo uma comparação de que Ex Vereador, seria aptos de estar
aqui, e que nos deveríamos nos espelhar-nos Ex Vereadores que não estão mais nessa Casa,
e aqui em nem um momento tento denegrir a imagem desses Ex Vereadores, mas quero
dizer a essa pessoa que é membro de um jornal local, que todos aqueles que aqui estão, são
qualificados sim, e que se assim não fossem, não estariam aqui, eu gostaria de citar como
exemplo, o Presidente da Casa, que já esta indo para 28 anos no Poder Legislativo, e com
certeza, pelo que sei, o Vereador Nelson, não tem uma mancha no seu nome, e é totalmente
qualificado para estar aqui, e não tem uma faculdade, e não foi a uma, e pelo que foi
insinuado, quem tem capacidade, é somente pessoas que tiveram condições de frequentar a
uma faculdade, e não entendo dessa maneira, porque quando nos colocam e nos tentam
desqualificar, devo lembrar a essas pessoas que existiam quase 130 candidatos, e nos
estamos aqui, são 15 Vereadores, e nos temos demonstrado toda segunda feira em Sessões
Extraordinárias, com toda a certeza, uma honestidade, uma capacidade, discutida nos
assuntos apresentados nessa Casa, demonstrando também, aquilo que num passado não
existia, que é a união e respeito com nosso Munícipes, então fica aqui meu desagravo a essa
pessoa, e o convido que venha nessa Casa se retratar, porque no mínimo ele insinuou
tentando denegri a imagem dos 15 Vereadores que aqui estão, Senhor Presidente, eu
gostaria de lembrar de uma reunião que tivemos no Bairro Medianeira, e lá estamos
tentando reativar a Associação de Moradores, para que dessa maneira possamos buscar
recursos juntos ao Município de Taquara, e também verbas estaduais, devemos nos
atualizar, para poder acompanhar aquilo que nos diz no dia a dia, a caminhada do progresso,

não podemos ficar a margem disso, então estamos lá no Bairro Medianeira, nos organizando
a reativar novamente a Associação de moradores, convido aqui publicamente que a todos
que estejam interessados a apresentar uma chapa, que assim o faça, o edital sairá na
próxima semana, embora a Associação esteja desativada no momento, será editado, devo
também lembrar e dizer também aos moradores do Bairro Mundo Novo, que estou do lado
deles sim, e com certeza todos os Vereadores dessa Casa, quando eles tentam reabri o
Barracão Católico, e hoje não tem serventia para nada, a não ser para as traças, e para
reuniões de marginais lá dentro, o barracão da comunidade que esta fechado pela Igreja
Católica, mas vou procurar o Padre Francisco para trocar umas ideias com ele, e ver de qual
maneira mais ágil podemos reabri aquele barracão, eu sei que ele é contrario a isso, mas eu
vejo que o principal e mais importante, é o que a comunidade pede e exige, gostaria de fazer
um lembrete a Secretaria de Obras, e dizer a todos os Taquarenses, que uma patrola , custa
em torno de mais de 400 mil reais, esta sendo recuperada, depois de 8 meses abandonada
ao tempo, vai custar aos cofres públicos, quase 100 mil reais, devido ao tempo que ficou
atirada as traças no pátio da Prefeitura, a quase um ano, em torno de 8 meses, dizer também
que, com esforço da Secretaria de Obras, foi reformado um motor de uma carreta que sairia
em torno de 30 mil reais, e saiu por 12 mil reais, feito lá dentro, comprado o material e as
peças, e montado por nosso mecânico concursado, e levo quase um mês para montar,
porque trabalho sozinho para todo nosso Município, isto é uma Política de Um atual Prefeito,
de economizar sempre que for possível, valorizando a mão de obra dos funcionários, eu
teria aqui como sugestão aqui também, criar um grupo de calceteiros na Prefeitura, temos
alguns funcionários que vinham, o senhor sane disso, e faziam esse trabalho, recuperação de
calçamento, não precisamos terceirizar, podemos fazer com nossas mãos próprias, e to
levando a sugestão novamente para o Prefeito, obrigado Senhor Presidente. VEREADOR
MOISÉS CÂNDIDO RANGEL. Saúda a todas as pessoas presentes. Semana que vem estarei
entrando nessa Casa com uma moção de repúdio da resolução 429 e 434 do CONTRAN,
Conselho Nacional de Transito, que determina entre outras exigências, o emplacamento de
tratores, querem que os tratores dos agricultores sejam emplacados, os agricultores tirem
carteira para dirigir trator, e que os tratores tenham sinalização, sinalização imagino que seja
para indicar para os pássaros, ou para as vacas, gente isso é um absurdo, exigir esse tipo de
coisa, para uma ferramenta de trabalho que o agricultor utiliza para ganhar seu sustento,
quero dez de já pedir o apoio desses Vereadores nessa moção de repudia, para essa decisão
do CONTRAN, também foi aprovado na semana passada, uma solicitação que pedia uma
Sessão Solene, em homenagem aos 51 anos de fundação do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Taquara, eu quero também convidar todos, reforçar o convite, a todos os
Vereadores, que no dia 11 de Junho, estejam aqui às 7 horas, para que agente possa fazer
uma bela homenagem ao Sindicato, que à 51 anos, faz parte da historia, da construção da
historia desse Município, estão vai ser uma Sessão Bastante importante, eu peço aos colegas
que compareçam, e também convido os agricultores, de nosso Município, que são sócios ao
Sindicato, que compareçam, lotem esse Plenário, que agente possa fazer uma bela
homenagem ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, também quero deixar votos de pesares a
Dona Maria Lidia Dorshaid, que faleceu na ultima quarta feira, na localidade de Entrepelado,
também semana retrasada, estive na cidade de Dois Irmãos, acompanhado do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, e a EMATER, onde agente foi acompanhar o funcionamento do
programa, onde compra o boi direto com o agricultor, para merenda escolar, eu já tinha dito
aqui, e na semana retrasada tive a oportunidade de ir lá, acompanhar de perto, fomos num
dia que estava funcionando, visitamos o agricultor, visitamos o frigorífico, a sala de matança,
e realmente e um programa maravilhoso, e pode ser implantado em nosso Município
tranquilamente, na semana que vem, agente vai ta conversando com o Jurídico da Casa, e
contando um programa que cria essa realidade em nosso Município, para a merenda escolar,
também quero aproveitar e convidar dez de já, falta bastante tempo, mas quero ter a

oportunidade de convidar novamente, a toda a comunidade, para sexta festa do dia do
colono, que acontece no dia 27 de Julho, de 2013, na localidade de Açoita Cavalo, acontece
lá um grande desfile de tratores, um grande desfile com a careteada, uma bela homenagem
aos agricultores de nosso Município, então convido a toda a comunidade, no dia 27 de Julho,
em Açoita Cavalo, então o que eu tinha por hoje era isso Senhor Presidente, muito obrigado.
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS. Saúda a todas as pessoas
presentes. Hoje estivemos nessa Casa, o Senhor Alexandro Rodrigo, Coordenador Regional
da Participação Popular e Cidadã, e hoje eu vou destinar o meu tempo a está Tribuna para
falar a respeito do trabalho Voluntario que é feito por algumas pessoas na nossa
comunidade, eu quero dizer que muito se fala na UTI de nosso Município, aqui eu quero
saudar e parabenizar o trabalho feito, pelo COREDE, quero parabenizar o Professor Delmar
Backes, pelo empenho que teve na colocação dos recursos regionais na UTI no Município de
Taquara, eu acho importante que agente comece a plantar, e quando se colhe os frutos
dessa plantação, agente diga quem pegou na inchada para que essa coisas acontecesse,
muito se ouve falar a respeito da UTI, e muito pouco se soube que foi o mentor, quem
trabalho por isso, e aqui eu ressalto o nome do Professor Delmar Backes, porque sei da luta
que ele teve pelo COREDE, por convencer os outros Municípios, para que os investimentos
ficassem no Município de Taquara, então a UTI que hoje esta ai funcionando, salvando vidas,
e é importantíssimos ter ela em nossa cidade, teve o dedo, teve a mão e o trabalho do
Professor Delmar Backes, e aqui eu quero ressaltar a eleição que teve do Conselho e
Desenvolvimento no Município de Taquara, pelo COMUDE, pelo qual eu tive oportunidade
de participar, eu quero parabenizar essa nova diretoria que está ai, que a grande maioria
deles já estiveram ai em 2011, quando eu fui Presidente dessa conselho, onde conseguimos
trazer um resultado muito bom para o Município, e aqui quero agradecer do fundo de meu
coração essa trabalho, e dizer comunidade, e dizer que o trabalho voluntario, é um trabalho,
um artista quando sobe ao palco, o pagamento maior dele, é o aplauso, e o pagamento
maior de quem trabalha num trabalho voluntario, deixa seus finais de semana, deixa sua
família, é o reconhecimento de seu trabalho, ai eu quero citar, tivemos em uma reunião na
semana passada, junto com os coordenadores do Hospital Bom Jesus, onde foi apresentado,
o que já foi feito, foi feito uma prestação de contas lá, de que como se pego o hospital, como
se ta hoje, daí foi falado do sonho, do sonho para Taquara, do sonho do corpo clinico,
daquela instituição, na vontade que tem para tornar realidade, o projeto que se chama, o
projeto do futuro do hospital do Município de Taquara, e quero dizer para vocês, que
quando vi o recurso, seiscentos e noventa e nove mil e setecentos, logo me vem na cabeça
do recurso da consulta popular, e foi este exatamente este recurso, que se encontra
depositado hoje, que se inicie o trabalho dos sonhos da comunidade de Taquara, e o sonho
dito pelos coordenadores do hospital, e quero dizer, aqui quero saudar o nome da dona
Marilene, Diretora Legislatura dessa Casa, que assumi a Presidência do Conselho de
Desenvolvimento, COMUDE, nesta gestão nos próximos dois anos, que terá sempre meu
apoio, todos os membros do conselho e desenvolvimento, porque eu acho que nos temos
que começar a fazer justiça, nos temos que começar a mostrar para a comunidade, o
compromisso desse trabalho, porque quando se sai na rua, pedindo voto na consulta
popular, muitas vezes agente é agredido com palavras, e desconsiderando, desrespeitado e
pelo trabalho dessas pessoas que estão ai, é que se tornou possível essa obra no hospital, no
valor de 699 mil e 700, mas não foram só esses os recursos não, nos temos recursos da
Brigada Militar, da Policia Civil, nos temos recursos da cancha esportiva, da Escola Breno
Ritter, se soma um milhão e dezenove mil e setecentos, onde duplicamos, dobramos o valor
da votação em 2011, tive o honra de ser Presidente do Conselho e Desenvolvimento dessa
época, que não passava mais de 4 mil e poucos votos, onde passamos para mais de 11 mil
votos, onde se capacitou esse recurso, que hoje construiu o sonho do hospital, então aqui eu
aplaudo Senhor Presidente, aplaudo que essas pessoas no trabalho voluntario conseguiram

fazer o que muitas vezes o Governo não consegue fazer, então parabéns a todos, obrigado e
que Deus nos conduza a um futuro com dignidade. VEREADORA SIRLEI TERESINHA
BERNARDES DA SILVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Quero deixar uma
contribuição, em questão da consulta popular, e dizer que essa verba que venho para o
hospital, para essa reforma, nos pessoal do Breno Ritter nos envolvemos, e eu lembro que eu
acompanho a muito tempo a consulta popular, e vejo o quanto trás de bons resultados para
o Município, e vejo o quanto pouco participa Câmara de Vereadores, porque me lembro
muito bem do Vereador Valdecir, indo a escola, correndo atrás de votos, e não lembro assim
do envolvimento maior, penso que é agora a oportunidade desta Casa, e o Lauri Fillmann,
como eu não tinha contado, tu era minha referencia, enquanto Diretora de Escola do Bairro
Empresa, porque tu sempre envolvia, e eu penso que, não só tem que haver uma divulgação
maior, com relação do que é feito, e onde se aplica o recurso, como também tem que se
fazer uma divulgação maior, para que as pessoas participem do evento, é pouco divulgado,
muitas pessoas precisam ser convencidas para dar o voto, por não saber aonde vai esse voto,
e o que resulta esse voto, e resulta em coisas boas para Taquara, ampliação do hospital,
reforma do posto Piazito, nos temos N coisas que foram feitas no Município com as verbas
da consulta popular, então precisamos esclarecer a comunidade, para que participem,
porque isso retorna, e retorna bem para o Município, eu quero aproveitar o momento, para
falar um pouquinho, da moção de apoio dessa Casa, que está fazendo com relação ao
movimento empreitado com relação aos donos de batedouros dos frigoríficos de nossa
região, com relação das exigências vindas dos CISPOA vinda para sua normatização,
regulamentação, porque esta Casa, enquanto o Legislativo aderiu e esta dando força e
apoiando o movimento, porque conversando com os donos das empresas batedouros,
relataram o seguinte, eles recebem uma exigência do Órgão CISPOA, e eles não recebem
autorização para fazer aquilo que é exigido, exemplifico melhor, tem um dono de uma casa
batedouro, que em Setembro de 2002 foi visitado, foi pedido para fazer uma construção,
uma adequação da área, onde fica o gado com problema, ele enviou em Setembro a planta,
e até hoje, estamos em Maio de 2013, ele não recebeu do Órgão a autorização para fazer a
obra, senhores está claro aqui que me parece que é uma má vontade, com relação a
melhoria e a adequação aos pequenos empreendedores deste ramo para se adequarem,
ninguém esta se negando a fazer uma adequação para que tenha a autorização de
funcionamento, mas esta claro aqui, a presença de uma perseguição ao pequeno, porque se
não já teria recebido a autorização para fazer a melhora, e poder continuar trabalhando, está
claro para mim que me parece que se manterá no mercado, só quem tem muitas condições,
e o pequeno pode trabalhar bem também, não termos só o pequeno empreendedor do
ramo dos frigoríficos, e dos abatedouros, mas também teremos o trabalhador rural, que não
terá onde colocar o seu gado, não é a empresa grande, que ira comprar 3 ou 4 cabeças de
gado aqui, então tem varias pessoas que serão prejudicadas, por isso os Vereadores dessa
Casa, estão apoiando esse movimento, não porque concordam que as pessoas trabalhem
com falta de higiene, como tem propagado pela mídia que nos estamos auxiliando mais uma
vez aquilo que não é preciso, senhores nos precisamos e nos temos entendimentos, de onde
nos temos que dar uma força, esse é momento de apoiarmos o pequeno investidor de nossa
cidade, porque se não haverá fechamento, porque se não termos desemprego, e o produtor
rural também prejudicado, por isso estamos envolvido e queremos auxiliar, então
continuaremos a esse trabalho, não receberemos criticas em vão, vamos continuar
trabalhando, eu queria fala da Comissão Pró criança e o adolescente, nos temos essa
Comissão estabelecida nessa Casa, e eu tive olhando o senso de 2010, nos temos um
problema serio com jovens grávidas em nosso Município, entre 10 e 14 anos, 2.307 grávidas,
e entre 15 e 17 anos, 1.309 adolescentes, saiu isso no senso de 2010, acredito companheiros
que são desta Comissão, nos tenhamos talvez que procurar a Assistência Social, e o pessoal
da educação, e propormos um trabalho de esclarecimento dentro das escolas, para que se

faça palestra, para que agente possa estar atendendo essas jovens, que estão perdidas, e
estão sem orientação, precisamos dar orientação, penso que cabe a essa Comissão Pró
criança e adolescente encaramos este trabalho também, eu agradeço a todos, e desejo uma
boa semana. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA. Saúda a todas as pessoas
presentes. Semana passada, participamos da abertura do sistema fé comercio, lançamento
da Casa de saúde em Taquara, trabalho excelente feito na praça ali, parabenizar o SESC, pelo
excelente trabalho, no qual fizemos parte da abertura ali, também participamos na semana
passada, de um jantar de confraternização, na cantina do lago, o Hospital Bom Jesus,
inauguração da abertura a fraternidade, onde mil e poucas crianças já nasceram, isso é muito
importante, estão de parabéns, e dizer da importância de eles lançando o projeto, desse
recurso que na época juntamente, conforme a Vereadora Sirlei, nos batalhamos bastante,
também outros já falaram, da consulta popular, agente conseguiu esse recurso, do mais leito
da fraternidade, e também amanhã estaremos em Audiência Publica na FACCAT, para
orçamento de 2014, onde também estaremos decidindo prioridades metas para que Taquara
consiga bastante recursos, isso é muito importante, agente sabe da necessidade que tem, e
umas das metas desse ano, já estive em reunião com o Professo Delmar, que agente consiga
colocar, mais um prioridade, que agente consiga colocar mais um caminhão de bombeiros,
tendo em vista da possibilidade do Corpo de Bombeiros virem a Sebastião Amoretti, que já
saiu no diário oficial na semana passada, também estou solicitando ao Executivo que informe
a este Vereador, se ouve a contratação de uma empresa para realização de auditoria na
Prefeitura, se caso existiu, qual o nome da empresa, e o valor que foi pago, também
solicitando com a máxima urgência, a limpeza geral do terreno da Sebastião Amoretti, onde
vai ter o Corpo de Bombeiro, porque nos próximos dias, Secretários do Estado,
representantes vão estar ali, para fazer a entrega para o Corpo de Bombeiros, e é muito
importante que o terreno esteja limpo, porque ali esta feio o matagal, e seja providenciado a
limpeza com a máxima urgência ali, e também não poderia deixar de comentar a respeito
duma matéria que saiu no Jornal Panorama, onde diz assim, Sessão em Cheque, e aqui não
tenho o porque me calar, não vou me constringir de dar o nome, Vereador Beto Timóteo,
não foi tu que conseguiu a assinatura do Secretario de Segurança, para o terreno para o
Corpo de Bombeiro, mas é importante dizer que o terreno venho sim da Policia Civil, para o
Corpo de Bombeiro, e como não foi o senhor que conseguiu, o senhor não bota pilha pra
dizer que não vai dar certo, porque esta Casa, está aqui sim, para autorizar o Prefeito a
construir ou fazer o que for preciso, fazer um convenio com o Estado, para construir um
Quartel ali, não o senhor dizer que esta sendo feito errado, o senhor não queria que
acontecesse essa doação de certo, neste momento o Vereador Roberto Timóteo interferiu,
mas o Vereador Valdecir disse que estava com a sua palavra: porque na eleição o senhor, de
certo queria que o terreno ficasse vazio para invadirem, porque na eleição o senhor entrego
documento registrado em Cartório pelo senhor, eu peço que o jornal publique aqui, dizendo
que apoiaria os invasores para projeto da regularização de casas, entrego em todas as casas
do Bairro Empresa, atrás das Piscinas Beluga, onde teve a invasão, ta aqui assinado em
Cartório, não to mentindo, quero que o Jornal Panorama publique isso aqui, vou entregar
essa copia, então o senhor respeita o trabalho deste Vereador, e Vereador Lauri Fillmann, e
não vá para o jornal bota conversa fora, dizer que não foi feito, o Corpo de Bombeiros, ele
não é Municipal, ele é Estadual sim, ele é Estadual sim, e pode sim ser construído com o
dinheiro do Município se for o caso, atreves do convenio do Governo do Estado, inclusive já
estive falando com o Prefeito, e provavelmente encontra partida o Corpo de Bombeiros,
cederá uma parte para o Município, e o Município construirá o Quartel, para que ali seja
construída a UPA1, já que vai ser trocada, e não vai ser a 2, não pode ser junto ao hospital, já
estive falando com o Prefeito, ele tem idéia que seja feito ali, então pode sim essa Casa
autorizar o Prefeito a investir recursos ali, e construir um Quartel, e dizer parta toda a
comunidade que vai sim vir o Quartel do Corpo de Bombeiro ali, não é porque um Vereador

ta botando pilha contra, que não vai vir, e na próxima semana estarei entrando com um
pedido a essa Casa, que hoje não da mais, a Secretaria de Assistência Social, que informe
porque parou o projeto com os deficientes ali, da Assistência Social, que tinha um trabalho
excelente que o faziam, e está parado, um grande abraço a todos, e que Deus ilumine o
coração de cada um. Neste momento o Presidente concedeu um minuto ao Vereador
Roberto Timóteo, pois o mesmo foi citado: Vereador Valdecir, em primeiro lugar acho que
agente tem que ter transparência naquilo que agente diz e naquilo que agente faz, o senhor
deveria pensar muito bem quando faz acusações levianas, primeiro lugar eu nunca incentivei
nem um tipo de invasão, e sou contra invasão, o compromisso que eu tenho, é um
documento publico que poucos tem coragem de fazer, esse compromisso eu tenho sim, por
pessoas que já estão no seu local, por tanto anos e tem direito adquirido, e com relação aos
Bombeiros, nos estamos fazendo um trabalho junto com diversos Vereadores, ai de repente
surge Vereador oportunista que não teve as condições de fazer no seu Governo aquilo que
devia, vem mentir para a comunidade, porque quando diz que foi feito doação, isso foi uma
mentira, não foi feito doação coisa nem uma, e é bom que tenha responsabilidade e
compromisso naquilo que agente diz, eu tenho compromisso, e o compromisso que tive foi
assinado publico em Cartório, vou defender sim aquelas pessoas que estão lá, e lhe digo o
porque, porque lá existe uma divida, uma divida com aquelas pessoas lá, que hoje tem mais
de 30 crianças que não tem água e luz, por incompetência da Administração publica e
Municipal. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES. Saúda a todas as pessoas presentes. Na
semana passada estivemos aqui nessa Casa reunidos, junto com moradores do Loteamento
Ideal, Empresa, aqueles moradores que à anos já vem trabalhando, reivindicando, mais
segurança nas passagens que ligam os Bairros, Aimoré, Ideal, Empresa, Santa Teresinha,
aquelas travessias muito perigosas que ali existem, e tivemos reunidos na semana passada, e
chegamos a conclusão que ali o que tem que ser colocada, é sinaleira, então já marcamos
uma Audiência ao Senhor Prefeito na semana que vem, conversar com ele, para nos agilizar
esse processo que já vem ao longo dos anos, também fiz uma indicação, para que seja
colocada redutores de velocidades na Rua Marechal Floriano, essa rua que desse na
rodoviária e sai da ERS115, tive ali falando com os moradores das proximidades dos numero
2277, próximo a casa dos fogões, e ali eu constatei que os carros dessem em alta velocidade,
e os moradores já presenciaram ali, cenas de arrepiar, estou solicitando que seja colocado
ali, em um ou dois lugares, redutores de velocidade, também fiz uma indicação, para
concerto de luminárias na localidade de Padilha, no beco da oficina, numero 90, tem
lâmpadas lá apagadas a meses, e principalmente no numero 90, tem uma com curto, peço
que a Secretaria faça com urgência aquele concerto, também reforço um pedido aqui, para a
Secretaria de Obras, que a tempo já venho pedindo, que a manutenção da Estrada da Santa
Rosa, estrada que liga ali, paraíso das águas, e que sai no antigo hotel, lá em cima, aquela via
ali esta em péssimas condições, tem valo ali, e a tempo que os moradores já vem pedindo as
melhorias, e por enquanto nada foi feito, uma estrada tão perto da cidade, não poderia ficar
tão tempo assim a mercê de melhorias, também estive nesse final de semana, a festa do
divino, aqui no centro, uma belíssima festa, quero parabenizar toda Comissão Organizadora,
pelo belíssimo evento que teve no centro de nossa cidade, e ontem também ocorreu a
Convenção do Partido Progressista aqui nessa Casa, que foi eleito para os próximos dois
anos, Seu Osmar Gonzaga, um homem experiente na política, o Vice Presidente, Professor
Delmar Backes, então ontem foi formada a nova Executiva do Partido Progressista, o partido
da boa política, o partido que preserva primeiro as pessoas, então ontem foi a eleição do
Executivo, e também me associei os votos de pesares, dos familiares Antonio Griffante,
falecido no dia 21 de Maio, homem trabalhador, que muito contribuiu para o crescimento de
nosso Município, na localidade de Padilha, foi empresário, e deixou seu legado e muito
amigos, por hoje era isso ai, uma boa semana a todos, muito obrigado. VEREADOR
ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS. Saúda a todas as pessoas presentes. Presidente, hoje

olhando uma noticia no jornal, fiquei preocupado, preocupado porque aqui, dez do inicio do
ano agente vem pleiteado na questão da criação do Conselho Anti Municipal Anti Drogas, e
hoje para a surpresa, a noticia na televisão que ouve uma marcha de usuários pela liberação
da maconha e outras drogas, gente onde nos estamos, se vocês verem que nos dias de hoje,
do jeito que ta, não liberando, agente já esta virado num caos, daí vocês imaginem com a
liberação desse tipo de droga, o transtorno que vai causa a comunidade, agente vê no
começo do ano, eu pedi a internação de uma menino de 14 anos, que perdeu a ponta do
dedo, por usar droga, e tantos outros que agente conhece, que agente auxilia na questão
encaminhamento aos serviços, eu fiquei muito triste com essa marcha que ouve, e espero
que as autoridades se atenham a essa tipo de atitude, e não venham a fazer, os nossos
políticos maiores não venham a fazer esse tipo de liberação, porque daí sim vai ser o
verdadeiro caos, se já da maneira que está, não liberando, nos estamos vivendo o que
vivemos e imagine liberando esses tipos de drogas, o que vai ser da nossa comunidade,
gostaria também de aqui Senhor presidente, agradecer ao Paulo Muller, que conversando
com ele, eu solicitei a ele, ele me disse que viria ai o Senhor Breno, da RGE, e eu pedi a ele,
que solicitasse ao Diretor, se ele poderia ir lá na Empresa, porque nos temos a Rua Lima lá, e
tem a iluminação publica até uma certa metade, e a outra não foi feito a rede ate o final da
rua, aquela rua foi aberta, vai ser calçada, e o Senhor Breno, ele teve lá comigo, e nos
olhando, ele nos garantiu que vai sair o restante da rede que vai até o final da rua, para fazer
uma iluminação, e até mesmo as pessoas pararem e fazer as redes certinhas de casa em
casa, como é o certo, porque estão pegando de uma rua, da Rua Buenos Aires, para a Rua
Lima, fazendo um transtorno, porque passa no meio de outras casas, e isso é até oferece um
certo de risco, ele esteve lá, disso para a Prefeitura criar o Projeto, que eu falasse de novo
com o Secretario, ele disse que essa semana vai sentar comigo e nos vamos até a Assistência
Social, porque agente tem que faze um levantamento das pessoas que usam o bolsa famílias,
para pode fazer essa rede, e uma troca de dois postes, do lado do CIEPE, que eu já pedi, e já
foi feita essa troca, ele esteve ali na semana passada, e essa semana já fez, o poste que era
dentro de uma Igreja, e tava oferecendo um transtorno, porque mesmo o poste era de
madeira, e tava podre, ele esteve lá, e já fez a troca, eu gostaria de fazer o agradecimento ao
Secretario Paulo Muller, também com relação a consulta popular, agente vê, se nos
divulgássemos melhor, agente poderia ter uma organização maior, como diz a Vereadora
Sirlei e o Vereador Valdecir, que teve ai antecedendo, porque eu disse isso, nos temos um
dever regionalmente, de nos unir com os outros Municípios, para que agente consiga uma
UTI neonatal, isso é uma anciã da comunidade, acho que nos Vereadores, deveríamos no
engajar nessa questão, veja quanto sofrimento foi ano passado e esse ano, quase perdemos
vidas por não haver uma UTI neonatal na região, o ano passado, as duas vezes foram com
pessoas do Bairro Empresa, coincidentemente, o ano passado foi uma moça que estava
esperando, e por um triz não perdeu o bebe, e esse ano foi com um casal de gêmeos, que
ouve esse problema, e que se nos tivéssemos aqui, com certeza não estaria acontecendo,
então que os Municípios ai ajudem nessa questão, não sei se nessa reivindicação, mas
poderia ser, fica a dica ai, o que poderá ser, de uma UTI neonatal, que eu acho que não iria
só beneficiar só Taquara, mas toda a região, agradeço a todos, e tenham uma boa semana.
VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Eu
inicialmente eu queria apenas, agente deveria ter certo cuidado, porque hoje eu tenho varias
pessoas no Plenário, que vieram aqui, por função de um projeto, e aqui eu vou falar de
maneira geral, que os colegas evitassem falar nomes de pessoas aqui, porque se não vai ficar
disso, eu não vou nominar míngüem, porque não se pode, é proibido nomear as pessoas,
isso é promoção pessoal, não pode, eu não nomeio, porque é proibido e os colegas
nomeiam, então com todo respeito, eu acho que tem que ser obedecido a ordem lega da
coisa, então fica chato, eu não posso nomear ninguém, e não vou nomear pessoas, pode
nomear entidades, comunidade, pessoalmente não se pode nomear pessoas, não vou

elencar o nome de pessoas, amigos, toda a semana, vou ta fazendo propaganda, isso não
pode ser feito, quero deixar bem claro, porque se não vai haver a preterição de uns
Vereadores em relação aos outros, se não eu vou começar fazer também e isso vai virar uma
verdadeira bagunça no Plenário, que todo mundo vai nomina todo mundo, to perdendo
tempo nisso, porque já falei, e eu acho que tem que ser dado um jeito nisso ai, não pode
continua assim, e não é pra um, para todos nos aqui, com todo o respeito que eu tenho aos
colegas, então quero deixar aqui dito, que tem um pessoal do Bairro do Loteamento Nunes,
que estão aqui hoje, um projeto, que seria hoje votado e ficou para a próxima semana,
porque está no Jurídico, e rapidamente dizer, que esse pessoal que está aqui hoje, eles tem
uma serie de dificuldades no Loteamento Nunes, na Rua Nunes, porque lá não tem esgoto,
não tem calçamento e não tem segurança,e o que eu digo aqui referente ao Loteamento
Nunes, eu digo para todos os Loteamentos que também não tem, e aos poucos vem
resolvendo esses problemas, não é possível, que Taquara com mais de 100 anos de
existência, ainda tenha rua, como a Rua Nunes, que não tem nada lá, uma poeira só, um
barro só, ninguém consegue lá, andar naquela rua, nem com sol ou com chuva, e sempre é
ruim, e tem os comerciantes pagando seus impostos, seus atributos todos, e aqui não
funciona, e assim é o Município, tem muitas ruas da mesma forma, eu acho que ta na hora
de o Município criar vergonha na cara, os Administradores que estão aqui, e começa a pensa
nisso ai, que é o primário de tudo, o Município com mais de 100 anos, tem rua como a do
Loteamento Nunes, tem quantos anos aquilo lá, e até hoje não tem nada, só para dar
exemplo, eu inclui isso ai que na semana que vem vai estar na pauta, e eu quero dizer, que
isso eu fiz extremo, porque lá, não é qualquer rua que eu faria isso, rua que já tem
calçamento e já tem uma estrutura não é nada, mas no Loteamento Nunes não tem nada,
não tem esgoto, não tem cano, calçamento, segurança, lá é um problema serio, tem uma
pessoas que andam disparados na rua, perigando vidas das pessoas, porque não tem
segurança nem uma, a Brigada Militar tem que passa por lá mais seguindo, para que as
pessoas saibam que ali tem policiais em volta, é uma situação muito difícil, que ta
acontecendo no Loteamento Nunes, que eu vou ficar atento aqui, e esse período que eu vou
estar por aqui, eu vou ta cobrando a respeito, vou estar junto vendo esse problema, eu não
consigo resolver todos, e nem o Prefeito também, mas alguns casos muito graves, tem que
ser resolvidos, eu quero também pedir desculpas aqui, para o pessoa da Igreja Batista Betel,
de Fazenda Fialho, que fiquei de a tarde esta presente lá, mas infelizmente teve a Convenção
do PP ontem, até por ser Vereador, eu tive que ficar na Convenção o dia inteiro, mas é uma
grande comunidade a Batista Betel, de Fazenda Fialho, e lá fizeram uma grande festa, e eu
senti muito, por não ta presente, mas com certeza estarei em outro dia lá, porque são
pessoas da Igreja que fazem um grande trabalho para aquela comunidade lá, principalmente
um trabalho religioso e espiritual muito grande naquela localidade de Fazenda Fialho,
fizemos uma reunião aqui, junto com o Beto Timóteo, e outros Vereadores, do problema do
Bairro Ideal, problema das mortes que estão acontecendo na ERS239, e mais uma vez quero
fazer o pedido então, que o Prefeito urgentemente coloque sinaleira ali no Bairro Ideal, que
foi prometido, e essa sinaleira deve ser colocada rapidamente, e em seguida se pensa mais
ainda, coisas que tem que fazer ali, para proteger a vidas de pessoas que tão morrendo ali,
quase toda semana tem gente morrendo ou se acidentando ali no Bairro Ideal, eu quero
dizer para vocês também, já falou a Sirlei muito bem aqui, a preocupação continua muito
grande com relação aos matadouros, que o Estado em vez de ajuda, esta cada vez piorando
mais a situação, matadouros estão preocupados, Taquara vai perder tributos, vai perder
retorno de IPI, ISMS, vai haver desemprego em massa aqui nos matadouros, e os produtores
rurais também com seu gadinho que sempre vendem, não vão poder mais vender, então
peço aqui para não deixar morrer, porque o assunto é serio em função de grandes trustes eu
diria assim, até internacionais, com o monopólio aqui, querem implantar o monopólio no
Brasil, da matança de gado e porco, e tão acabando com os pequenos produtores, isso é uma

vergonha, isso é coisa que não se faz, e com todo respeito, isso vem da Presidência da
Republica, é muito importante que ficamos atento, não vamos deixar acontecer isso aqui em
Taquara, nem que nos temos que revolucionar aqui, nem que tenhamos que ir toda semana
para Assembléia Legislativa, para evitar que aja o monopólio aqui, e as grandes empresas
venham para aqui passar a perna nos pequenos produtores, isso é uma vergonha, muito
obrigado a todos, e tenham uma boa semana, obrigado. VEREADOR EDUARDO CARLOS
KOHLRAUSCH. Saúda a todas as pessoas presentes. Inicio meu pronunciamento na noite de
hoje, falando da minha visita ao DAER na semana passada, a pauta da minha visita ao DAER é
um assunto que tem preocupado a todos os Vereadores aqui da Casa, como acabou de falar
o Vereador Arleu, tem preocupado a todos os moradores do Bairro Empresa, Bairro Ideal,
Bairro Santa Teresinha, eu falo da questão das mortes da ERS239, entre os Km 52 e 54, é
onde ocorreram mais essas mortes, e através de pesquisas que fizemos juntos a Rodoviária
Estadual, e junto a Praça do Pedágio, da UNIVIAS, na ERS474, pasmem os senhores que no
mês de janeiro de 2013, passaram ali, mas de 200 mil veículos, apenas em um mês, isso no
mês de janeiro, nos mês de Abril, por exemplo, passaram mais de 100 mil veículos, nos mês
de Abril que é a baixa temporada do litoral, e lá no DAER, me solicitaram que eu fizesse um
requerimento solicitando essa lobada eletrônica, isso eu faço aqui na noite de hoje, e é duro
dizer isso, mas devido a esse grande numero de veículos que transitam ali, que eu relatei, e
da falta de instrumentos de segurança naquele trecho, morre poucas pessoas naquele local,
se agente olha, porque eu imagino, num mês passando mais de 225 mil carros, sem sistema
nem de segurança, a não ser as tartaruguinhas ali, sem lombada eletrônica, sem redutor de
velocidade, sem nada, e duro admitir isso, mas é o que acontece, na manhã de ontem, estive
aqui na Casa com o Presidente do Partido do PTB, Senhor João Luiz Ferreira, assim como
outros companheiros do PTB, aqui na Convenção do PP, que escolheu mais uma vez o Senhor
Osmar Gonzaga da Silva, pessoa idônea, pessoa seria para Presidente do PP, estão todos os
PDS de parabéns, pela escolha do Senhor Osmar, fiz uma indicação na noite de hoje,
solicitando que seja tomada providencias junto ao proprietário do imóvel localizado na Rua
Francisco Emilio Muller, numero 2252, foram feitos protocolos no Governo passado, pedindo
providencias, pois nessa residência tem uma piscina, ai da pra imagina o terror que a
comunidade do Bairro Jardim do Prado tem passado, devido ao grande período dessa piscina
ter se tornado um criadouro do mosquito da dengue, a casa não tem nem uma placa de
vende-se ou para alugar, mas ela está abandonada, mato alto em frente, então que seja
tomada providencias, e que o morador seja chamado para tomar devidos cuidados, quero
fazer uma licitação aqui, sobre o que eu penso sobre em relação aos recursos perdidos do
antigo Governo Délcio e Michele, em 15 de Dezembro de 2010, saiu uma matéria no site da
Prefeitura Municipal de Taquara, a quase 3 anos, saiu essa matéria no site de Taquara, sobre
5 ruas que seriam pavimentadas, que seriam calçadas, e lá com toda a pompa estavam
presentes o Ex Prefeito Délcio, a Gerente Geral da Caixa Federal de Taquara, Senhora Ângela
Farias Mertins, o Chefe de Gabinete, Senhor Jeferson Cora Lorenzon, e Secretario de Gestão
e Planejamento, Senhor José Pedroso, a Diretora da Assistência Social de Habitação, Senhora
Tammy da Silva, e o Diretor de Transito e Transporte Imobilidade Urbano, Senhor Lorival da
Rosa, todos bonitos lá, para tirar a foto, tirar o retrato como se diz, mas grande parte desse
recurso, tivemos informação do atual, Executivo Municipal, foram perdidos, os moradores da
Rua Farrapos, Rua Ângelo Valentini, Rua 17 de Junho, Rua Iguinacinha Tomas Rauber, Rua
Coronel Neves, parte 1 e 2, Rua Ejo Macedo, Rua Carlos Sander, Rua Hervino Backes, Rua
Olivier de Oliveira Paz, todas essas ruas poderiam ter sido calçadas, se essas obras, e se esses
calçamentos das ruas citadas tivessem sido iniciadas pelo Governo Délcio e Michele, se
tivessem começado até 30 de Dezembro de 2012, por não se começar esses calçamentos, se
perdeu duzentos e quarenta e cinco, com mil cento e cinqüenta reais, mais ai vai a minha
lustração, o Governo Federal, os Ministérios guardados em devidas proporções, é como uma
cidade, os Ministérios, como os Ministérios das cidades, ele tem um orçamento anual, e lá as

diretorias, o Ministro enfim, eles repassam essas verbas que são limitadas aos Municípios, ai
a minha lustração colegas Vereadores, o Pedrinho é Prefeito de uma cidade lá do Sergipe, e a
dona Maria e Prefeita da cidade de Taquara, os dois Prefeito vão ao Ministério protocola
seus projetos, vão em busca de recursos para seus Municípios, recursos para calçamento,
mas a Prefeita de Taquara, dona Maria, consegue o recurso para Taquara, enquanto seu
Pedrinho Prefeito de uma outra cidade, não consegue, porque esse recurso venho para
Taquara, qual o meu objetivo dessa ilustração, esses quase 250 mil reais que foram perdidos
pelo Município, que Taquara ganho mas não levo, certamente os mesmo Diretores e
Diretoras lá em Brasília, que são responsáveis pela liberação desses recursos, certamente
quando chega um novo projeto do Município de Taquara, eles vão olha com outros olhos, a
Administração passada Délcio e Michele, por não ter usado esses quase 250 mil reais, foram
os outros ai que se perderam que agente já falou, queimaram o filme do Município de
Taquara em Brasília, e porque queimaram o filme, porque esses recursos deixaram de ir para
o outro Município da união, e era só ter começado a obra no dia 30 de Dezembro, e com
certeza esses setores dos Ministérios da cidades, que tem aqui o documento, se alguém não
acreditar, em Brasília, deve acha que aqui em Taquara não é um Município serio, que aqui
em nossa cidade, que agente briga em nosso Município pelas coisas, não somos levado a
seio, os moradores desses ruas, não tem suas ruas calçadas, essa que eu me referi
anteriormente, isso porque com certeza porque o PDT não ganho a ultima eleição, tivesse
ganhado a eleição, eu tenho certeza que essas obras de calçamento teriam sido concluídas,
fora os outros recursos que foram perdidos ai, que agente já sabe, Rua da Pinheiro Machado,
a drenagem e tal, mas assim, vocês podem ter certeza, quando for um projeto novo, do
Município de Taquara, e ser protocolado no Ministério das cidades, ora os outros que foram,
eles vão olhar e falaram, espera um pouco, esse não é o Município que venho aqui nos
incomoda para realizar a verba, depois eles não conseguem botar uma retro escavadeira
para começar a obra, pêra um pouco, vamos dar agora para o Município do seu Pedrinho,
em Sergipe, é impressionante como se brincou, e o pessoal tem que pensa que isso só não
foi feito, porque não ganharam a eleição, tivesse ganhado a eleição, com certeza, esses aqui,
da hora do retrato aqui que falei a pouco, quase 3 anos que saiu no site da Prefeitura, essas
obras teriam sido feitas, eu agradeço aqui ao Senhor Deus, por mais uma vez estar aqui
representando a minha comunidade, fiquem todos na paz de Jesus, e uma boa semana a
todo, obrigado. Neste momento o Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, passou os dois
minutos restantes para o Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira de Oliveira, e pronunciou
o seguinte: Eu inicialmente eu gostaria de pedir desculpas aos Jornais Panorama e
Integração, pois eu fiz uma colocação de maneira erronia, a pessoa que coloco no
FACEBOOK, a comparação de Ex Vereador com os atuais, e colocando de certa maneira
duvidando de nossa capacidade, não pertencem a nem um dos dois jornais, quanto ao Bairro
Ideal e Medianeiro, Santa Teresinha e Empresa, o Vereador Beto Timóteo, nos fomos a Porto
Alegre, no DAER, e nesta Casa também venho alguns engenheiros, conversaram conosco,
alguns moradores de nossa região, e o Prefeito estava junto também, o DAER descarto
qualquer possibilidade de efetuar uma obra ali de sinalização, de sinaleira, porque disse que
é de responsabilidade do Município, então fala do DAER agora, é chover no molhado, o DAER
já descarta, vão caber no Município cabendo ou não, eles disseram com bastante clareza
aqui, o DAER, faz a rodovia, ele não atravessa a rodovia, quem atravessa é os Municípios
então cabem os Municípios de zelar pela segurança de nossos Munícipes, isso é triste, mas é
real então ficou a encargo do Prefeito Tito, que tem estudado a possibilidade, pois se
preocupa com isso, e eu morador da região do Bairro ali, já acompanhei mais de 20 pessoas
mortas, por aquele transito loco ali, quando em Porto Alegre, eu coloquei para o Engenheiro
que ali a toxidade é em torno de 140 por hora, e ele não acreditou, é só para ali pra ver,
essas coisas assim, nos temos que nos voltar a relação e apoiar o Prefeito, para que busque
recursos, e realmente coloque o quando antes as sinaleiras ali, era isso. VEREADOR GUIDO

MARIO PRASS FILHO. Saúda a todas as pessoas presentes. Quero pegar um gancho Vereador
Eduardo, na sua fala, quando o senhor dizia que o Prefeito encaminhou muitos projetos e
perdeu muitos recursos, na verdade ele encaminhou tanto projeto, que na verdade ele não
queria o dinheiro, ele queria ir para Brasília para pega a diária, porque eu fiz um
requerimento, porque ele ganho mais de 153 mil reais em diária, então ele não ta
preocupado com a comunidade, porque os recursos foram liberados, e ele não fez, mas de
153 mil reais em diárias, ai vai a Brasília encaminha, passear por lá, e ai o recurso que vem
ele não quer, porque ele não se preparou para dar contra partida, ele prefere perde o
dinheiro, então isso é falta de gestão, é incompetência para administrar, é só isso que eu
posso dizer, vou dizer o que mais, se tu vai lá encaminha e ganha o recurso e não utiliza, para
mim é incompetência administrativa, também Senhor Presidente, quero agradecer ao
senhor, por conceder ao Partido Progressista, a Convenção que foi feito agora no domingo
que passou, aonde encaminhamos ai a Diretoria ao Senhor Osmar Gonzaga, como
Presidente, Vice Presidente, seu Delmar Backes, segundo Vice Presidente, Helio Cardozo,
terceiro Vice Presidente Ari Pereira Rodrigues, Secretario Geral, Fabiano, Secretaria Raquel, e
tesoureiro, Joãozinho, e também como tesoureiro geral, como tesoureiro Dilamar Gonzaga,
Senhor Presidente, estivemos na semana que passou junto com o Prefeito Municipal, e o
Secretario de Trânsito, junto ao DAER, fazendo uma visita ao Diretor Financeiro, Senhor Elie
Girardi, aonde encaminhamos reivindicações de nosso Município que é o retorno ali na
rodoviária, que é necessário, também o alargamento no acesso da ERS239 a ERS020, pois
agente sabe que tem os tachões ali, e tem uma dificuldade muito grande a quem vem do
litoral, e também muito importante que tratamos juntos, é o acesso as comunidades do
interior, é o acesso a localidade do Entrepelado, que é extremamente perigosa, o acesso
também lá no Paulinho das Botas, na Santa Cruz, e também o acesso lá na Fazendo Fialho,
que causa arrepio aos motoristas quando tem que acessar essas localidades do interior, e
ficou do Executivo encaminhar projetos para o DAER,para que agente possa alcançar os
objetivos que são de interesse da nossa comunidade, também tivemos reunidos na semana
passada, aqui com a Comissão de Moradores dó Bairro Ideal, solicitando uma sinaleira
naquela travessia, que já causou tantos transtornos, fechamento de rua, com participação do
Vereador Balbino, do Vereador Beto Timóteo, e reivindicando com aquela comunidade, e
agente espera que o Prefeito, como disse o Balbino, não adianta esperar pelo Governo do
Estado, acho que a Administração tem que adquirir uma sinaleira, e colocar ali, para dar
seguranças para aqueles moradores, também aprovamos essa noite o projeto de lei, que
proíbe o caminhões bi trem no Município, nos temos um problema serio na estrada do
Entrepelado, que liga aqui o Passo do Mundo Novo, também a Estrada de Linha São João,
que liga a ERS020 do Passo dos Ferreiros, como também a Estrada de Santa Cruz, também
acesso a ERS020, os caminhões bi trem, vão alguns carregados, outros vão pelo asfalto
carregados, e outros voltam por essas estradas de nosso Município, causando acidentes, o
mais grave de todos, causando acidentes com um ônibus escolar, ponde em risco as crianças
que vão estudar, agente sabe que esse caminhão necessita de andar no meio da rua, pois
pode cair a parte do bi trem, se andar muito na parte lateral, pode cair a parte do bi trem,
dentro dos valos, e também tem destruído cercas de pessoas no interior de suas
propriedades, também estou encaminhando um pedido de abrigo para o posto 24 horas, foi
reivindicado por outros Vereadores, e a inversão ou a mão dupla, em frente ao posto de
saúde, agora vem o período de inverno, chuvas, e as pessoas gripadas com febre, tem que ali
descer na contra mão, e tem, os taxis tem uma grande dificuldade, então inverte, fazer mão
dupla ali, e coloca um abrigo em frente a porta, então agente sabe que isso vai dar uma
tranqüilidade para os usuários que vão embarcar com mais facilidade, e até a reivindicação
que seja feita um recuo naquela calçada, porque sabemos que tem espaço, para dar uma
tranqüilidade melhor a todos que prestam esses serviços, e que atendem a nossa
comunidade, também fico muito chocado, quando vejo a tentativa do Governo de exigir

emplacamento para trator, vocês sabem a dificuldade que já se tem para trabalhar no
interior, agora tem que colocar sinalização, ter carteira de motorista, para lavrar uma terra,
isso é brinca com a nossa comunidade, com aqueles que produzem para nosso Município,
claro que tratores que vão andar no asfalto é outro departamento, mas nas propriedades
rurais, exigir isso, isso é uma falta de bom senso de quem esta lá no CONTRAN, fazendo essas
deliberações, prejudicando a nossa comunidade, neste momento o Vereador Luiz Carlos
Balbino de Oliveira, pediu um aparte e pronunciou o seguinte: Primeiro na Rua Germano
Paiva, no Bairro Mundo Novo, logo após as eleições, foram retirados mais de mil metros de
meio fios, que foram colocados durante a campanha, e o Ex Prefeito mando retira logo após
que perdeu a eleição, e dizer também Vereador Telmo, que a Brigada Militar, a patrulha
rural, eu a vi em um dia 4 vezes no interior, na Filho, Pega Fogo, Morro da Pedra, naquela
região toda, era isso, neste momento o Vereador Guido Mario, tomou posse de sua palavra:
Também Senhor Presidente, queremos ressaltar o trabalho feito pelo COMUD, onde dirigia o
Beto Timóteo, Delmar Backes, pela consulta popular, e conseguir esses recursos de 699 mil e
700 reais, para construção no Hospital Caridade, que vai dar um AP muito grande naquele
hospital, porque ele merece, e é referencia regional, também foi aprovado hoje, a lei do
biombos, agradeço aos colegas Vereadores, e agente vai trabalhar nessa implementação,
vamos tentar avançar na parte de segurança, mas o que agente que, é que as pessoas que
vão sacar recursos no banco, não fiquem a mercê do alheio, que as pessoas estejam restritas
a seu trabalho, junto ao caixa do bando, tanto pra deposita, como para sacar os recursos, e
também foi muito bem colocado pelo Vereador Balbino, que a Prefeitura, eu já falei e agora
o Balbino vem reforçar, que a Prefeitura monte uma equipe de manutenção, o Vereador
Nelson sabe disso que é muito importante, para concerto de nossa ruas, e o problemas da
fiscalização, que é muito importante, e para encerrar mesmo, votos de pesar aos familiares,
Zenaide Lanios Scheffel, que faleceu no dia 25, e também votos de pesar ao falecimento de
Seu Albino, lá de Arrio Grande, Maria Lidia de Entrepelado, e seu Antonio Griffante, da
Padilha, pessoa que eu tinha grande estima, e fica aqui meus pesares a todos os familiares
dessas pessoas, muito obrigado Senhor Presidente. VEREADORA SANDRA BEATRIZ
SCHAEFFER. Saúda a todas as pessoas presentes. A busca para uma solução para os animais
em Taquara levou o Executivo a se reunir com o Poder Judiciário, Ministério Publico, na sexta
feira pela manhã, eu estive presente nesta reunião, juntamente com mais uma voluntaria da
APATA, Senhor Prefeito, Secretario do Meio Ambiente, Laone, Secretario de Administração
Ferreira, o Luciano da Assessoria Jurídica da Prefeitura, juntamente com a Promotora Ximena
Cardozo Ferreira, e com a Pretora Maria Inez Couto Terra, juntos estamos tentando viabilizar
uma solução para esse problema, a idéia inicial e de implantar uma clinica veterinária em
Taquara, devidamente instrumentalizada, para dar o atendimento a toda demanda existente,
e essa busca por uma clinica veterinária em Taquara, é o que nos voluntários da APATA
queremos em nossa cidade, que exista um serviço para atender o animal de rua, e também
para atender aquelas pessoas que tem os seus animais, e cuidam seus animais, e não tem o
poder aquisitivo para bancar uma clinica particular, e em Taquara, esse problema precisa de
uma projeto de castração eficiente, e juntamente com isso, um projeto de, uma
conscientização muito forte com relação a posse responsáveis dos animais, e eu espero que
sinceramente nos conseguimos realizar recursos, para construir essa clinica, e que tenhamos
parcerias necessárias para realizar esse projeto, quinta feira aqui na Câmara, estivemos
reunidos, eu e mais alguns Vereadores, como os representantes da Comissão do Bairro Ideal,
novamente para se falar do problema de transito que ocorre na ERS239, na travessia desses
bairros, é um problema serio que acontece na ERS239, muito acidentes, muitas mortes, e
minha pergunta é a seguinte, quantas mortes são necessárias, para que se tome uma
atitude, será que existe um numero fixo, que o Governo diga, apartir de tantas mortes, nos
vamos tomar uma atitude, a rodovia é do Estado, o Estado diz que não pode fazer nada, não
pode colocar um redutor de velocidade, não pode colocar um quebra mola, colocou uns

tachões que não estão resolvendo nada, então me parece que tem que ter um numero X de
mortes, para sim tomar uma atitude, foi repassado o problema para o Município de Taquara,
então que o mais rápido possível, seja colocado uma sinaleira naquele local, talvez não vai
solucionar totalmente o problema, porque motorista imprudentes, não respeitam sinaleiras,
mesmo com a sinaleira, vão continuar passando e causando acidentes, mas talvez chame um
pouco de atenção e as pessoas se conscientize de sua responsabilidade, quando estão na
direção de um carro, porque o que falta na maioria das pessoas, é a noção exata do que é ser
um motorista, que quando tu esta na direção de um carro, tu ta com uma arma em suas
mãos, e se tu não saber usar essa arma, tu vai sim causar a morte de pessoas indefesas, a
morte de pessoas inocentes, Vereadora Sirlei, me preocupa bastante a questão da gravidez
na adolescência, e acho que realmente precisamos de projeto efetivos, que tratem desse
assunto com mais seriedade, porque me parece que as vezes as questões são levantadas,
mas fica só no que vamos ver o que vamos fazer, nos devemos levar adiante, já que temos
esse pensamento, vamos trabalhar para que isso aconteça, não adianta depois, lá na frente
agente ta fazendo projetos, para drogas, prostituição, eu acho que nos temos que ver o
antes, e talvez fazendo projetos para esse nível de idade, agente consiga evitar problemas
maiores no futuro, com relação também Vereador Beto Lemos, a questão das drogas, tudo
passa pela educação, um povo que não é educado, fatalmente ele vai cair nessa colada,
nessas armadilhas, então o que nos precisamos não é a liberação de drogas, educar a nossa
criança e nosso jovem, e dar a ele condições de faze escolhas certa na vida, porque depois
não adianta ta fazendo campanha para libera a droga, porque o adolescente usa droga,
porque talvez ele não acho nem um objetivo maior em sua vida, que o faça viver sem essa
droga, o que precisamos fazer, é dar condições para as crianças e jovens, para que consigam
fazer escolhas acertadas em sua vida, eu agradeço a atenção de todos vocês, e que todos
tenham uma excelente semana, obrigada. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS. Saúda a
todas as pessoas presentes. Eu não eu sei qual o Vereador, acho que o Balbino que falou em
relação ao Barracão Católico, o Padre que vende o barracão, a comunidade fez o barracão,
fizeram tudo, e o Padre que vendo o barracão, faça mil favores, pode até ta parada, mas que
se organize de novo, porque aquilo foi feito com o trabalho da comunidade, eu lembro
quando foi feito aquele barracão, eu acho que o Padre nem conhecia aquele barracão, chego
e quer vender o barracão, isso é o fim da picada, fica fácil, chega e pega o que os outros
fizeram e vender, gostaríamos até de saber aonde iria esse dinheiro, que Taquara já tinha um
Barracão Católico e foi vendido, é meio complicado, foi o Balbino que falou também, que
ouve uma manifestação em que os Vereadores tinham que ter uma faculdade, eu até acho
que com o grau de escolaridade maior, é melhor, mas aqui tinha uma Doutora, tinha não sei
quantas faculdades, ta tudo aqui, aprendeu muito na faculdade, aprendeu o caminho errado,
isso é a verdade, eu acho que qualquer um, dentro do grau de escolaridade que tenha se
quiser trabalhar, não nem um problema, eu quero hoje dizer que a Câmara hoje, nos
começamos aqui pelo Adalberto que é motorista, motorista de ônibus, foi agricultor, aqui
nessa Câmara fazendo um bom trabalho, dentro daquilo que ele conhece, Vereador Eduardo
a mesma coisa, Vereador Balbino, motorista de ambulância, pessoal da saúde conhece, não
adianta tu por um Advogado um Doutor lá, fazer o trabalho do Balbino, que não vai dar
certo, ele sabe o que ta fazendo, o Moisés que uma pessoa do interior, que já foi Secretario
de Agricultora, tem todos os conhecimentos para fazer um bom trabalho, Régis Sindicalista,
como eu, faz um trabalho bom na área dele, o Vereador Guido, já foi Vice Prefeito, Vereador
Valdecir, já foi Secretario da Saúde, Vereador Sandra, professora, Adalberto lemos, foi
Secretario da Saúde, fez parte co Conselho da Saúde, não tem porque, ter 10 cursos de
faculdade, para fazer um trabalho, Vereador Arleu, que é Advogado, sabe trabalhar, faz a sua
parte, Vereador Telmo, Trabalhador incansável, faz a sua parte, Vereadora Sirlei, Professora,
ensina os nossos filhos, não vejo nada o porque dessa pessoa ter ido falar, Vereador Beto
Timóteo, que até deu um cutucão forte em alguns Doutores que lá estavam naquela janta,

porque lá eles estavam se adonando do que eles nunca fizeram, eu acho que assim pessoal,
cada pessoa tem o direito da forma como quer pensar, mas agora quero dizer para vocês, o
que o Vereador Lauri Martins dizia, um monte de livro não encurtar e nem espicha a orelha
de ninguém, eu quero dizer a vocês, cheguei a Vereador, porque fui reclamar um dia na
Câmara de Vereadores, a respeito de um aumento de funcionários, e lá tinha alguns amigos
meus, Paulo Gonzaga, Nelson Gonzaga, Mauro, e me chamaram para um canto e disseram,
tu faz o seguinte, na próxima eleição tu escolhe um partido, te candidata e vem aqui para
resolver aquilo que tu acha que tem que resolver, e assim eu fiz e to aqui hoje, essa pessoas
que falou, que faça também, coloque seu nome, e sai na rua para ver o seu tamanha, se tiver
condições, vai chegar aqui sem nem uma duvida, neste momento o Vereador Eduardo
Kohlrausch, pediu um aparte, e pronunciou o seguinte: muitas vezes as pessoas que num
teclado ali fazem criticas nesse nível, elas não atravessam a rua para dar a mão para uma
pessoa, mas elas se acham no direito de nos meter o ferro, neste momento o Vereador
Nelson José Martins, voltou com a sua pronuncia: e lá do Loteamento Nunes, pedindo
calçamento, eu quero dizer uma coisa, eu não sei se tiraram a placa, mas o pessoal da Rua
Germana Paiva, tinha ali uma placa que dizia, aqui está aplicado seu IPTU, eu não sei se ainda
existe a placa, mas se aplicaram o IPTU, mas o calçamento não saiu, tava lá a placa até pouco
tempo, ali na divisa de Taquara tem uma plaquinha ali, eu não sei se não tiraram, mas
quando eu passa lá eu vou tirar, porque é meio vergonhoso, ali em baixo naquela placa tem,
ninguém entendi, aqui ta teu IPTU aplicado, eu não fui de caminhonete para lá, se não já
teria tirado, para não deixar lá, eu acho que todos os Vereadores dessa Casa, tem condições
e tão fazendo o trabalho, a prova ta ai, e a Câmara vem fazendo o possível para que nos não
tenhamos nem uma critica, criticas vão surgir, mas não de coisas erradas, como eu vou voltar
de dizer aqui, tem um monte de faculdade nesse monte de papel aqui, era isso, obrigado.
Após a Palavra em Expediente 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: Moção de Apoio: Nº 011/2013; Requerimentos: Nºs 127
137/2013; Pedidos de Informações: Nºs 075 a 079/2013; Indicações: 470 a 483/2013; Ata:
Nº 3.894 e Requerimentos Verbais: VEREADORES GUIDO MARIO PRASS FILHO E MOISÉS
CÂNDIDO RANGEL: 1º - Através do presente, enviamos Votos de Pesar aos familiares da
senhora Maria Lidia Dorchaid, que veio a falecer no dia 22/05, próximo passado. O
falecimento de um ente querido significa a abertura de uma lacuna na família e nos amigos.
Devemos, porém, orar e pedir a Deus que nos dê forças para suportar esse momento de dor.
“Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não
temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportam para o meio
dos mares. Salmo 46.1-2.” VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA EM NOME DA CASA:
2º - Os Vereadores desta Casa Legislativa vem através deste solicitar que a Empresa Brita
Rodovias possa providenciar uma nova pintura no quebra mola existente na ERS 115,
próximo à sinaleira de retorno que dá acesso a Rua Tristão Monteiro de nossa cidade.
Sabendo da sua compreensão, desde já agradecemos. VEREADOR TELMO VIEIRA: 3º - Solicito
que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente estude a possibilidade de
mudar o itinerário do trajeto da linha de ônibus Padilha/Taquara, para que o mesmo possa
fazer uma parada na nova Rodoviária da Avenida Sebastião Amoretti. Tal pedido se faz
necessário para que os usuários que queiram se dirigir a outras cidades não precisem se
deslocar a pé da antiga Rodoviária que fica no Centro da cidade. VEREADOR LUIZ CARLOS
BALBINO DE OLIVEIRA: 4º - Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria
competente providencie a poda de uma árvore localizada na Rua Amazonas, no Bairro Santa
Teresinha, pois os galhos da mesma invadiu quase a metade da rua causando transtorno ao
trânsito de veículos que por muitas vezes precisam andar na contramão para evitar estes
galhos. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: 5º - Solicito que o Presidente deste
Legislativo, Vereador Nelson José Martins convide a Presidência do RPPS para vir a esta Casa,

com data e hora a ser agendada, para apresentar a prestação de contas detalhada do fundo
de aposentadoria dos últimos quatro anos. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: 6º Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie o conserto
de uma luminária na localidade de Açoita Cavalo, em frente à residência da Professora Sirla
Dreher. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: 7º - Solicito que o
Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda na construção de um abrigo
na parada de ônibus na esquina da Rua 7 de Setembro com a Rua 13 de Maio, pois as
pessoas que aguardam o transporte, muitas delas funcionárias de empresas da cidade, ficam
a mercê do tempo, e agora com a chegada do inverno faz-se necessário este abrigamento.
VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: 8º - Solicito que o Executivo Municipal informe
a este Vereador se está em andamento uma campanha de desratização em nossa cidade,
pois existem inúmeras reclamações em diversos bairros da invasão desses animais
indesejados. Caso não haja este encaminhamento, então que possa se iniciar através da
Secretaria competente, pois isso também é questão de saúde pública. VEREADOR LAURI
FILLMANN: 9º - Venho através deste parabenizar a Comunidade de Ilha Nova pela belíssima
Festa de Coarais realizada neste final de semana. Parabéns a todos pela confraternização que
foi proporcionada aos visitantes do Evento, pois são momentos importantes como este que
fortalecem a comunidade como um todo. VEREADOR LAURI FILLMANN: 10º - Venho através
deste Reiterar a Indicação nº 221, datada de 04 de março do corrente ano no que segue:
“Solicito que o Executivo Municipal estude a viabilidade de um auxílio financeiro para as
Sociedades de Canto e Coral de nosso município. Tal medida é vital para a manutenção
dessas atividades que fazem parte de uma cultura histórica em nossa região. Cabe salientar
que há uma despesa mensal com o Mestre, peça fundamental neste trabalho.” VEREADOR
ADALBERTO CARLOS SOARES E BANCADA DO PP: 11º - A Bancada do Partido Progressista –
PP requer que seja enviado Requerimento ao Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa
dos Consumidores de Energia Elétrica e Telefonia do RS, Deputado Estadual Ernani Polo, para
que seja realizada em Taquara uma das “Audiências Publicas” previstas para o interior do
Estado, relacionada a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da telefonia, cujo objetivo é
de investigar a responsabilidade por danos causados consumidor na prestação inadequada
de serviços de telefonia.Também solicitamos à Mesa Diretora o deferimento e
disponibilização do Plenário desta Casa Legislativa, objetivando a realização da referida
audiência pública, informando, no mesmo ato, ao Deputado destinatário sobre a
disponibilização do espaço da Câmara de Vereadores para aquele fim. Finalizando os
trabalhos o Presidente comunicou que amanhã, dia 28/05, às 16h ocorrerá Audiência Pública
no Plenário desta Casa referente à Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2013 dos
Poderes Legislativo e Executivo. Também no dia 11/06, às 19h será realizada a Sessão Solene
em homenagem aos 51 anos de Fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais em
Taquara, conforme Requerimento nº 126/2013 de autoria do Vereador Moisés Cândido
Rangel, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às 21h, o Presidente
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão Ordinária,
agendando outra para o dia 03 de junho do corrente ano, às 18 horas, no Plenário desta
Casa, lembrando que em seguida estará abrindo uma Sessão Extraordinária Autoconvocada.
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, 27
de maio de 2013.........................................................................Silvana Lopes e Diego Miranda.

