ATA Nº 3.885
Aos oito dias do mês de abril do ano de 2013, às 19h25min, no Plenário da Câmara de
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 16ª 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). De imediato o
Presidente desta Casa, Vereador Nelson José Martins declarou aberta a 2ª Sessão
Ordinária da noite informando a todos os presentes que o Regimento Interno da Casa
não permite a manifestação de pessoas no Plenário, mas a manifestação que está
sendo feita hoje é de um entendimento que todas as pessoas têm o direito de se
manifestar, nesse momento o Presidente foi aplaudido e depois disso ele salientou que
gostaria que não houvesse mais esse tipo de manifestação, nesse instante convidou o
Senhor Ricardo Mesquita Sordi, membro da Comissão da Diversidade Sexual da Ordem
dos Advogados do Brasil - OAB, para fazer uso da Tribuna Popular, pelo tempo de 15
minutos, conforme solicitado em Protocolo. Inicialmente o senhor Ricardo destacou
que o apoio ao Deputado Marco Feliciano manifestado em Moção de Apoio aprovada
nesta Casa é totalmente repudiado, porque os homossexuais há muito tempo sofrem
todo e qualquer tipo de preconceito. Disse que este apoio da maioria dos Vereadores
desta Casa é muito assustador, pois é um retrocesso evolutivo na sociedade brasileira e
inclusive falou com o Presidente que proibir a manifestação aqui dentro fere
absurdamente a Constituição da República, porque acima de qualquer regimento tem
uma Constituição Federal aonde permite a manifestação pacífica (nesse momento
houve fortes aplausos), e não viu aqui manifestação violenta e desrespeitosa. Em suas
considerações finais ressaltou que a Comissão da Diversidade Sexual da OAB não vai
permitir que esse tipo de pensamento se perpetue no tempo e já estão tomando as
medidas que entendem ser cabíveis ao fato, as quais não serão divulgadas agora para
não prejudicar o bom andamento dos trabalhos. Depois da manifestação do senhor
Ricardo, a pedido do Presidente da Casa, o senhor Sérgio Amorim fez uso da Tribuna
Popular, onde também se manifestou contrário a Moção de Apoio ao Deputado Marco
Feliciano, aprovada no dia 1º de abril, nesta Casa, dizendo que o movimento irá
continuar até que o resultado da votação desta Moção possa se reverter. Na sequência
o Presidente Nelson Martins colocou que se algum Vereador apresentar um pedido de
nova votação, este será repassado às Comissões desta Casa e se as mesmas decidirem
que deve vir a Plenário, assim será encaminhado. Dando segmento aos trabalhos da
noite o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner
procedesse na leitura dos ofícios e das matérias que deram entrada nesta Casa, para o
conhecimento de todos. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 232/2013, em
atenção ao Pedido de Informação nº 034/2013, do Vereador Régis de Souza, contido
no Ofício D.L. nº 126/2013. OFÍCIO Nº 235/2013, em atenção a Indicação nº 283/2013,
do Vereador Guido Mario, contida no Ofício D.L. nº 126/2013. OFÍCIO Nº 236/2013, em
atenção a Indicação nº 292/2013, do Vereador Roberto Timóteo, contida no Ofício D.L.
nº 126/2013. OFÍCIO Nº 239/2013, em atenção a Indicação nº 239/2013, do Vereador
Valdecir de Almeida, contida no Ofício D.L. nº 110/2013. OFÍCIO Nº 240/2013, em
atenção a Indicação nº 229/2013, do Vereador Adalberto Soares, contida no Ofício D.L.
nº 110/2013. OFÍCIO Nº 241/2013, em atenção a Indicação nº 231/2013, do Vereador

Régis de Sousa, contida no Ofício D.L. nº 110/2013. OFÍCIO Nº 242/2013, em atenção
ao Pedido de Informação nº 030/2013, do Vereador Régis de Souza, contido no Ofício
D.L. nº 091/2013. OFÍCIO Nº 243/2013, em atenção ao Pedido de Informação nº
017/2013, do Vereador Roberto Timóteo, contido no Ofício D.L. nº 052/2013. OFÍCIO
Nº 250/2013, em atenção ao Pedido de Informação nº 032/2013, do Vereador
Adalberto Lemos, contido no Ofício D.L. nº 126/2013. OFÍCIO Nº 251/2013, em atenção
ao Pedido de Informação nº 038/2013, dos Vereadores Valdecir de Almeida e
Adalberto Lemos, contido no Ofício D.L. nº 126/2013. OFÍCIO Nº 252/2013, em atenção
ao Pedido de Informação nº 010/2013, da Vereadora Sirlei Silveira, contido no Ofício
D.L. nº 040/2013. OFÍCIO Nº 253/2013, em atenção ao Pedido de Informação nº
011/2013, do Vereador Guido Mario, contido no Ofício D.L. nº 050/2013. OFÍCIO Nº
255/2013, em atenção ao Pedido de Informação nº 014/2013, do Vereador Roberto
Timóteo, contido no Ofício D.L. nº 050/2013. OFÍCIO Nº 269/2013, encaminha Leis
Municipais nºs 5.180 a 4.186, sancionadas em 02 de abril do corrente ano.
PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEI: PROJETO DE LEI Nº 058/2013 (Executivo Nº 051)
Prorroga o prazo de contratação temporária prevista na Lei Municipal nº 5.151, de 22
de janeiro de 2013, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 059/2013 (Executivo
Nº 054) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para a ESCOLA DE
SAMBA MOCIDADE INDEPENDENTE JARDIM DO PRADO, a título de promoção cultural e
dá outras providências. PROJETO Nº 060/2013 (Executivo Nº 055) Autoriza o Poder
Executivo a doar 10 cargas de aterro para a empresa CARLÃO MOTO PEÇAS LTDA. ME –
CNPJ/MF nº 09.362.330/0001-00. REQUERIMENTOS: Nº 072/2013 VEREADOR RÉGIS
BENTO DE SOUZA: Encaminho pedido para que a Presidência desta Casa, juntamente
com a Mesa Diretora avalie a contratação do serviço de informática fácil, ferramentas
para dispositivos móveis que podem ser baixados gratuitamente, onde permite
encaminhar reclamações de problemas de Taquara aos Vereadores, conforme já foi
explanado aos colegas pelo senhor Fernando Maciel em data anterior. O programa
denomina-se “Reivindique”. Nº 073/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Ao
cumprimentá-lo cordialmente, por meio deste venho solicitar a 1ª Superintendência
Regional do DAER de Esteio/RS, através do Engenheiro Jorge Henrique Vieira
Fernandes a autorização para que o Departamento do DAER de nossa cidade possa
realizar o fechamento de dois buracos localizados na lateral da rodovia ERS 020 em
frente à Empresa Citral S/A de Taquara. Sabemos que o serviço solicitado não compete
a este Órgão, nesse sentido contamos com a compreensão dos senhores para a
realização do mesmo, em forma de cortesia, pois trata-se de um pequeno reparo e a
Prefeitura no momento não está utilizando tais materiais para este procedimento. Nº
074/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES e Bancada do PP: Ao cumprimentálo cordialmente venho através deste solicitar ao Comando Geral da Brigada Militar do
Estado do Rio Grande do Sul, bem como ao Comandante da Brigada Militar de
Taquara/RS, que estude a possibilidade de manter trabalhando em nossa cidade os
Soldados residentes da mesma, formados no curso da última turma. Certo de contar
com vossa compreensão, desde já agradecemos. Nº 075/2013 VEREADOR ADALBERTO
CARLOS SOARES e Bancada do PP: Através deste, em nome do Diretor Joel Dutra e
Vice-Diretora Beatriz Quevedo, parabenizamos todos os Professores, Funcionários e
Alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Doutor Alípio Alfredo Sperb, pela
passagem do aniversário de 89 anos, completados no último dia 27 de março. “Feliz
aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina!” Parabéns a todos. Nº
076/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Ao cumprimentálo cordialmente venho através deste solicitar que o Departamento competente da Rio
Grande Energia - RGE possa realizar a instalação de 02 (dois) postes de iluminação

pública, ao lado direito e esquerdo da rodovia ERS 239 no Bairro Medianeira e Bairro
Ideal de nossa cidade. Tal pedido se justifica para uma maior proteção e segurança das
pessoas que atravessam diariamente a rodovia. Nº 077/2013 VEREADOR EDUARDO
CARLOS KOHLRAUSCH: Venho através deste solicitar ao Presidente desta Casa,
Vereador Nelson José Martins, que seja realizada Sessão Solene em homenagem aos
95 anos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Rodolfo Von Ihering, se possível
para o dia 16 de maio do corrente ano, às 19h, nesta Casa Legislativa. Nº 078/2013
VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: A Exma Sra. Natália Cagliari.
Promotora de Justiça de Taquara/RS. Ao cumprimentar Vossa Excelência, aproveito
para enviar-lhe cópia da Ata da Reunião da Comissão Especial Pró Criança e
Adolescente que aconteceu no dia 25 de março do corrente ano, com a finalidade
debater sobre o “Lar das Meninas e Taquara”, que encerrou as suas atividades em
nosso Município, deixando um espaço vazio, sem finalidades definidas para a sua
utilização futura. Outrossim, informo a Vossa Excelência que estamos aguardando um
posicionamento do Executivo Municipal, que certamente ocorrerá na semana que
transcorre, para que receba a Comissão Especial Pró Criança e Adolescente e defina o
seu posicionamento com relação ao espaço acima mencionado. Sendo o que tínhamos
para o momento, aproveitamos para agradecer a Vossa Excelência o empenho
demonstrado para com as questões voltadas ao bem estar das nossas crianças e
adolescentes, informando que logo estabeleceremos um novo contato para informar a
data da próxima reunião com a Comissão Especial Pró Criança e Adolescente da
Câmara Municipal de Vereadores. O Requerimento nº 079/2013 foi retirado de pauta
pelo autor Vereador Eduardo Kohlrausch. Nº 080/2013 VEREADOR VALDECIR VARGAS
DE ALMEIDA: Vem através deste enviar Votos de Congratulações pelo 13º aniversário
da Tenda A Porta da Solução, realizado neste final de semana, dias 05, 06 e 07 de abril.
Parabenizo a todos na pessoa do Pastor Eloir e senhor Ezequias Kaiper, pelo belíssimo
evento realizado e que Deus os continue iluminando para que este trabalho possa
crescer cada vez mais. Nº 081/2013 VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Vem
através deste enviar Votos de Congratulações à Igreja Assembleia de Deus Primitiva,
pela belíssima festa realizada neste final de semana, com um suculento churrasco
servido em comemoração aos 23 anos da Igreja. Em nome do Pastor Edivaldo,
parabenizo a todos por mais este belíssimo evento e que Deus os continue iluminando
para o crescimento desta obra. Nº 082/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Vem através
deste enviar Votos de Pesar aos familiares do jovem Mateus Lessing Scherer, que veio
a falecer de forma trágica em acidente de trabalho no dia 05/04, 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, 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 083/2013
VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Venho através deste solicitar que o
Presidente do Legislativo Taquarense, Vereador Nelson José Martins, envie ofício
convidando o Dr. Paulo Emílio Skusa Morassutti e a Senhora Elenara Buckmann
(Presidente do Conselho Municipal de Saúde), para juntos comparecerem a esta Casa,
com data a ser agendada, para prestarem esclarecimentos a respeito da construção e
do funcionamento do prédio da ONCOPREV, destinado à prestação de serviços de
Oncologia para a cidade e região. Nº 084/2013 VEREADOR LAURI FILLMANN: Vem
através do presente, enviar Votos de Pesar aos familiares do senhor Alberi Hundfleisch,
que veio a falecer no dia 06 de abril, 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.” Nº 085/2013 VEREADORES VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA E
LAURI FILLMANN: Ao Deputado Estadual Gerson Burmann (PDT). Ao cumprimentá-lo
cordialmente venho através deste solicitar ao Excelentíssimo Deputado Estadual
Gerson Burmann, para que junto com o Secretário de Segurança do Estado do RGS e o
DAER, possam agilizar um projeto de construção de um recuo de acesso no KM 3,3 da
ERS 115, em frente ao Quartel do Corpo de Bombeiros de Taquara/RS. Tal pedido se
justifica devido ao intenso fluxo de veículos contabilizados nesta rodovia, a qual liga a
capital e outras importantes regiões do Estado às cidades turísticas de Gramado e
Canela. Seguem em anexo fotos do trecho, levantamento do tráfego diário dos meses
de janeiro e fevereiro do corrente ano e a solicitação feita pelo nosso Comandante do
Corpo de Bombeiros ao Presidente da CICS VP. Nº 086/2013 VEREADORES VALDECIR
VARGAS DE ALMEIDA E LAURI FILLMANN: Ao Deputado Estadual Gerson Burmann
(PDT). Ao cumprimentá-lo cordialmente venho através deste solicitar que este
Deputado some esforços, junto ao Secretário de Segurança Pública – Senhor Airton
Michels e Secretária Estadual de Administração e Recursos Humanos – Senhora Stela
Farias, na disponibilização de um novo caminhão ao Quartel do Corpo de Bombeiros de
Taquara/RS, tendo em vista a construção de um novo posto da Corporação na Avenida
Sebastião Amoretti, o qual já está sendo buscado, conforme Protocolo Nº 00657524.00/10, datado de 20/08/2010. O pedido se justifica devido à necessidade da
permanência do Quartel localizado na ERS 115, dado ao fato do intenso fluxo naquela
rodovia e do alto número de ocorrências de acidentes veiculares. Segue em anexo
solicitação feita a este Vereador pelo Comandando do Corpo de Bombeiros de nossa
cidade. REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 043/2013 VEREADOR
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal envie
a Casa Legislativa informações acerca do Plano Ambiental, o qual deve ser cumprido
por fabricantes de móveis, bem como a forma que está sendo utilizada no destino
correto para os resíduos. Tal pedido se justifica dado ao fato de algumas agências
bancárias estarem exigindo o certificado de plano ambiental para financiamentos
acima de um determinado valor. Nº 044/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO
RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal, informe esta Casa
Legislativa o motivo de tanta demora no início da obra de calçamento da Rua Santa
Rosa, pois sabemos através de jornais que os recursos já estão disponíveis, por isso
precisamos saber a real situação. Nº 045/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO
RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal, informe esta Casa
Legislativa, a existência de dívidas pendentes com a Empresa CONESUL Soluções
Ambientais, referente ao contrato do ano de 2006 a 2012 com os valores atualizados.
Nº 046/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o
Executivo Municipal envie a esta Casa Legislativa, uma listagem com nome completo e
número de telefone de todos os Secretários e Diretores do Município, bem como suas
respectivas funções. Nº 047/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS
SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal envie a esta Casa Legislativa, uma relação
contendo o levantamento de quantos são os imóveis alugados pelo Município e quanto
é gasto por mês com o pagamento destes aluguéis. INDICAÇÕES: Nº 335/2013
VEREADORES GUIDO MARIO PRASS FILHO E ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que
o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie a
recuperação da parte de cima da Ponte localizada em Olhos d’Água, bem como
viabilize com urgência uma avaliação da estrutura por Engenheiros, pois a mesma

encontra-se danificada, causando insegurança a todos. Nº 336/2013 VEREADORES
GUIDO MARIO PRASS FILHO E ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo
Municipal, juntamente com a Secretaria Distrital busque uma solução para resolver a
falta de fornecimento de energia elétrica nas dependências do Cemitério Municipal de
Olhos d’Água. O pedido se justifica, pois com falta de energia também não é possível
puxar água de poços causando um grande transtorno às pessoas que querem manter a
limpeza daquele local. Nº 337/2013 VEREADORES GUIDO MARIO PRASS FILHO E
ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a
Secretaria Distrital procure solucionar em definitivo a questão da ausência da Unidade
Móvel nos dias agendados para o atendimento na localidade de Olhos d’Água, pois isso
vem ocorrendo com frequência, causando grande transtorno aos moradores que se
organizam na espera do atendimento e este acaba não chegando. Solicito ainda que a
falta de médicos possa ser suprida o mais breve possível. Nº 338/2013 VEREADORES
GUIDO MARIO PRASS FILHO E ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo
Municipal, juntamente com a Secretaria Distrital determine que o caminhão da coleta
de lixo que passa pela localidade de Olhos d’Água, também passe por Cachoeira
Grande, pois os moradores que lá residem encontram muita dificuldade em dar um
destino ao lixo gerado, porque esta localidade ainda não conta com um recolhimento
adequado. Nº 339/2013 VEREADORES GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda no
asfaltamento da Rua Pinheiro Machado, no trecho que vai da ERS 115 até a Rua Júlio
de Castilhos. Tal pedido se faz necessário para dar maior fluidez no trânsito e assim
desafogar o fluxo de veículos da Rua Tristão Monteiro, que hoje é um grande problema
de nossa cidade. Nº 340/2013 VEREADORES GUIDO MARIO PRASS FILHO E ADALBERTO
CARLOS SOARES: Através deste solicitamos que Executivo Municipal, juntamente com a
Secretaria Distrital de Rio da Ilha, destine aproximadamente 80 canos para a realização
de uma canalização a ser feita próxima a propriedade do Senhor Anildo Nunes, trecho
da bifurcação que vai em direção à propriedade do Senhor Juca Martins, na localidade
de Olhos d’Água. Justificativa: Tal pedido se faz necessário para posterior alargamento
da estrada, lembrando que o mesmo já foi solicitado pela Associação de Moradores e
segundo informações foi aprovado pela administração anterior, mas a obra nunca foi
realizada. Nº 341/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Trânsito proceda na colocação de
duas placas indicativas nas entradas da localidade de Olhos d’Água, pois as mesmas
não tem nenhuma indicação que oriente os condutores para a referida localidade. Nº
342/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o
Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda em caráter de urgência
no calçamento das Ruas: Dórico Ferreira Paiva, Bairro Santarém, Farrapos (uma quadra
da Rua Picada Gravatá), Bairro Santa Teresinha e Ricardo Olm, Bairro Cruzeiro do Sul. O
pedido se justifica para possibilitar melhor qualidade de vida aos moradores. Nº
343/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o
Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda em caráter de urgência
no calçamento da Rua Coronel Neves, que fica na lateral da Escola Municipal 17 de
Abril, no Bairro Mundo Novo. Tal pedido se justifica por ter um fluxo de veículos e
ônibus bastante grande e também por ser a ligação da Escola com o Bairro que em dias
de chuva piora a disputa de espaço por crianças e veículos tornando um risco
permanente. Nº 344/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS:
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Trânsito estude a
viabilidade de transformar em mão dupla o trecho da Rua Federação que fica entre as
Ruas Rio Branco e Tristão Monteiro, que hoje está em sentido único. Tal pedido se

justifica por fatos presenciados pelos moradores das proximidades que relatam casos
de ambulâncias e outros veículos que entram na contramão trazendo pessoas, talvez
em situação de emergência ao Hospital UNIMED. Nº 345/2013 VEREADOR ROBERTO
TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente proceda em caráter de urgência, o conserto de lâmpadas na
Rua Vila Verde depois do poço da CORSAN. Nº 346/2013 VEREADOR GUIDO MARIO
PRASS FILHO e Bancada do PP: Solicitamos ao Executivo Municipal para que
juntamente com a Secretaria competente proceda na reconstrução do passeio público
as margens da rodovia ERS 115, no trecho que vai da Rua Tristão Monteiro até
Concessionária Yamavale, no Bairro Santa Maria. Tal pedido se faz necessário, pois a
CORSAN retirou as pedras para fazer a canalização e agora falta fazer a reposição das
mesmas. Vale ressaltar que muitas vezes por falta de espaço as pessoas se obrigam a
caminhar junto à rodovia. Nº 347/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES
DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria do Meio
Ambiente e seus Técnicos procedam com a máxima urgência numa vistoria no terreno
ao lado da Capela São Cristovão na Avenida Sebastião Amoretti, e, que logo após a
mesma tomem providências na solução do problema, seja a canalização ou a proibição
do uso pela Empresa CORSAN caso seja necessário. Tal pedido se justifica pelas
informações de que este terreno sofre diariamente escoamento de água com produtos
usados pela Empresa CORSAN no tratamento da água, sem falar das constantes poças
de água facilitando a proliferação de diversos tipos de mosquitos podendo trazer
doenças a comunidade. Ressalto ainda que também se faz necessário uma roçada
daquele local. Nº 348/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS:
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda em
caráter de urgência no calçamento da Rua Santa Rosa. Tal pedido se justifica, pois são
muitas crianças que disputam diariamente espaço com os carros para poder estudar
tornando o simples fato de ir à escola uma preocupação constante para os pais, sem
falar na poeira que traz muitas doenças respiratórias. Por esta razão a comunidade
local fez um abaixo assinado que foi entregue a este Vereador e que estarei
repassando ao Executivo Municipal pedindo urgência na execução deste serviço. Nº
349/2013 VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Na oportunidade
em que cumprimento Vossa Excelência, peço desculpas pela falta de uma
correspondência oficial, convidando-o para participar da reunião, organizada pela
Comissão Especial Pró Criança e Adolescente, da qual faço parte e ocupo a Presidência,
ocorrida na data de 25/03/2013, no Plenário da Câmara Municipal com a participação
de várias Instituições, Judiciário e Legislativo Municipal, para deliberações relacionadas
ao Lar das Meninas, Instituto Educriança e possibilidades de resolutividade com relação
ao Prédio, atualmente ocioso e sem destino que servia de abrigo às crianças. Aproveito
para enviar cópia da Ata da reunião, para que Vossa Excelência possa inteirar-se de
como foram conduzidos os trabalhos, o posicionamento das autoridades presentes,
bem como a participação efetiva da sociedade civil, Legislativo Municipal e Judiciário,
na busca de soluções para uma situação que preocupa todo cidadão de bom coração,
que são as crianças abandonadas de nosso município. Outrossim, por acompanhar o
trabalho desde o início, percebo que Vossa Excelência encontra-se assoberbado de
trabalho, por ter tido um antecessor que se ocupou nos últimos três meses do seu
mandato em trabalhar para que a sua gestão fosse transformada em uma batalha
árdua, mas pelo tempo que juntos militamos e pelo que constatei ao assumir o
compromisso de trabalhar pela vossa eleição, pude perceber o homem público
responsável que és e, mais do que isso, o cidadão de coração bom que entende que o
futuro do município, nos quesitos, saúde e segurança pública, perpassam pelas

questões atuais, de cuidado com as nossas crianças, negligenciadas pela família.
Finalizando e, na certeza de ser esta, mais uma batalha que será vencida por esta
administração, voltada desde o início ao bem estar da coletividade e das minorias
desassistidas, percebo vossa preocupação para com a questão pertinente ao espaço
físico, deixado vago pela Instituição Educriança. Por esse motivo, solicitamos o
agendamento de uma data para que a Comissão Especial Pró Criança e Adolescente
possa reunir-se com Vossa Excelência, no intuito de colaborar nas tratativas em busca
da melhor solução para o referido espaço, dando um retorno aos poderes constituídos
e a sociedade civil que aguardam por um posicionamento do Executivo. Contanto com
a costumeira cordialidade que Vossa excelência dispensa ao Legislativo Municipal,
antecipamos agradecimentos e ficamos no aguardo. Nº 350/2013 VEREADOR
EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com
a Secretaria competente estude a viabilidade de trazer a parada de ônibus localizada
na Rua Tristão Monteiro, em frente à Empresa Citral para seu antigo local, em frente à
Prefeitura. Tal pedido se justifica, pois as pessoas que trabalham nas proximidades
precisam sair 10min mais cedo para pegar o transporte devido à distância e também
próximo ao local não se encontra nenhum banheiro público. Nº 351/2013 VEREADOR
ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente proceda com a máxima urgência no conserto de um buraco que
originou por causa da canalização de esgoto que está afundando na Rua Arlindo
Cândido Rangel, nº 385 no Bairro Empresa. Tal pedido se justifica pelo perigo que a
situação oferece a todas as pessoas que ali transitam. Nº 352/2013 VEREADOR LAURI
FILLMANN: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria
competente proceda nos serviços de patrolamento, ensaibramento e roçada na
estrada da localidade de Cruzinha, trecho após o Colégio. Nº 353/2013 VEREADORA
SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria
competente proceda na desobstrução de um bueiro localizado na entrada do Beco
Laruse, em Fazenda Fialho. Tal pedido se justifica, pois há meses o bueiro encontra-se
entupido e os funcionários que fazem a manutenção das estradas limpam apenas a
saída de água e com as últimas chuvas a situação piorou muito. CORRESPONDÊNCIA
DIVERSA RECEBIDA: Ofícios da Polícia Civil de Taquara – Delegado Luiz Carlos Aguiar de
Abreu, em atenção ao Requerimento Verbal do Vereador Eduardo Kohlrausch,
aprovado em Sessão Ordinária do dia 07/01/2013 e ao Requerimento nº 052/2013
contido no Ofício D.L. nº 120/2013. Ofício da OI, informando que a Empresa executará
até o final do corrente ano em curso, as metas de universalização estabelecidas pelo
Decreto nº 7.512, de 30 de junho de 2011, para telefonia fixa. Ofício da Assembleia
Legislativa – Comissão de Assuntos Municipais encaminhando um exemplar da
separata Cartilha para criação do PROCON Municipal: a municipalização do Sistema de
Defesa do Consumidor. Convite da AGERGS – Agência de Regulação, para o VI Encontro
de Gestão Associada do Saneamento a realizar-se no dia 10 de abril de 2013, às 14h, na
sede da Agergs em Porto Alegre. Convite do Lar Padilha para o aniversário de 35 anos
que ocorrerá no dia 10 de abril de 2013, a partir das 19h30min. Comunicado do
Ministério da Educação informando a liberação de recursos financeiros destinados a
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação. Após a leitura da matéria o Presidente comentou a respeito de um Projeto
que chegou a esta Casa, que trata de auxílio financeiro a localidade de Quilombo e
solicitou que as Comissões Permanentes CGP e COFF indicassem dois membros para
visitar a comunidade quilombola e averiguar a situação do local antes que o Projeto
fosse apreciado em 2ª votação. Sobre o assunto manifestaram-se os seguintes
Vereadores: Adalberto Lemos, Arleu Machado, Sirlei Silveira, Moisés Rangel, Régis de

Souza, Telmo Vieira, Guido Mario, Roberto Timóteo, Lauri Fillmann e Luiz Carlos
Balbino. Diante de algumas colocações o Presidente pediu aos Vereadores que tenham
interesse em visitar aquela localidade, que se reúnam esta semana e comuniquem a
data a esta Casa. Dando continuidade aos trabalhos o Presidente da Casa deu início a
Ordem do Dia, solicitando que a Diretora Legislativa procedesse na leitura dos Projetos
em pauta, para posterior discussão e votação em Plenário. ORDEM DO DIA: 1ª votação
de Mérito: PROJETO DE LEI Nº 058/2013 (Executivo Nº 051) Prorroga o prazo de
contratação temporária prevista na Lei Municipal nº 5.151, de 22 de janeiro de 2013, e
dá outras providências. APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 059/2013
(Executivo Nº 054) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para a
ESCOLA DE SAMBA MOCIDADE INDEPENDENTE JARDIM DO PRADO, a título de
promoção cultural e dá outras providências. APROVADO por unanimidade.
Manifestaram-se os Vereadores: Telmo Vieira, Arleu Machado e Nelson Martins.
PROJETO Nº 060/2013 (Executivo Nº 055) Autoriza o Poder Executivo a doar 10 cargas
de aterro para a empresa CARLÃO MOTO PEÇAS LTDA. ME – CNPJ/MF nº
09.362.330/0001-00. APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores:
Nelson Martins, Arleu Machado, Guido Mario, Roberto Timóteo, Luiz Carlos Balbino e
Régis de Souza. Após a Ordem do Dia o Presidente, com a concordância dos demais
Vereadores colocou em bloco a votação da matéria a seguir e a mesma foi APROVADA
por unanimidade. Segue a matéria: Requerimentos: Nºs 072 a 078/2013 e 080 a
086/2013; Pedidos de Informações: Nºs 043 a 047/2013; Indicações: Nºs 335 a
353/2013; Atas: 3.882 e 3.883. Nada mais havendo a tratar o Presidente da Casa
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão Ordinária,
agendando outra para o dia 15 de abril do corrente ano, às 19h, no Plenário desta
Casa. E para constar eu Silvana Fernandes Lopes, servidora da Câmara Municipal de
Vereadores, lavrei a presente Ata que segue assinada por mim e após lida e achada
conforme será assinada pelos demais Vereadores desta Casa Legislativa. Sala de
Sessões, 08 de abril de 2013.........................................................................Silvana Lopes.

