ATA Nº 3.888
Aos 22 dias do mês de abril do ano de 2013, às 19h13min, no Plenário da Câmara de
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 18ª 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, a partir das
19h. Nesse momento o Presidente deu início aos trabalhos da noite convidando a todos
para realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso e em seguida solicitou que a
Professora Gerusa Möller fizesse uso da Tribuna Popular pelo tempo de 10min, para falar
a respeito da mobilização do CPERGS, conforme já havia requerido. Depois disso o
Presidente convidou os Vereadores para se posicionarem em frente a Mesa Diretora para
fazerem a entrega do cheque referente ao repasse antecipado de duodécimo do Poder
Legislativo ao Poder Executivo do mês de abril de 2013, o qual foi recebido pelo Diretor
Amarildo Missel. Dando segmento aos trabalhos da noite o Presidente Nelson Martins
solicitou que a Servidora Marilene Wagner procedesse na leitura dos ofícios e das
matérias que deram entrada nesta Casa, para o conhecimento de todos. OFÍCIOS DO
SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 277/2013, em atenção Indicação nº 113/2013, do Vereador
Roberto Timóteo, contida no Odício D.L nº 050/2013. OFÍCIO Nº 284/2013, encaminha Leis
Municipais nºs 5.192 a 5.194, sancionadas em 04 de abril de 2013. OFÍCIO Nº 301/2013,
em atenção ao Requerimento de Pedido de Informação nº 042/2013, do Vereador
Roberto Timóteo, contido no Ofício D.L nº 146/2013. OFÍCIO Nº 303/2013, em atenção ao
Requerimento de Pedido de Informação nº 041/2013, do Vereador Guido Mario, contido
no Ofício D.L nº 146/2013. OFÍCIO Nº 304/2013, em atenção ao Requerimento de Pedido
de Informação nº 036/2013, do Vereador Roberto Timóteo, contido no Ofício D.L nº
126/2013. OFÍCIO Nº 312/2013, em atenção a Indicação nº 266/2013, do Vereador
Roberto Timóteo, contida no Ofício D.L nº 126/2013. OFÍCIO Nº 314/2013, em atenção ao
Requerimento de Pedido de Informação nº 045/2013, do Vereador Roberto Timóteo,
contido no Ofício D.L nº 181/2013. OFÍCIO Nº 324/2013, em atenção ao Despacho nº
13/2013 da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização, contido no Ofício D.L nº
205/2013, referente ao Projeto de Lei nº 039/2013 (Executivo nº 35) que trata do
convênio com a Associação Colheita. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEI: PROJETO DE LEI
Nº 065/2013 (Executivo Nº 056/2013) Revoga a Lei Municipal nº 4.125, de 17 de
dezembro de 2008, que autoriza o Poder Executivo doar área de terras para a Empresa
Indústria de Madeiras Módulo Ltda. PROJETO DE LEI Nº 066/2013 (Executivo Nº 053/2013)
Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para a ASSOCIAÇÃO
PROTETORA DOS ANIMAIS DE TAQUARA – APATA, e dá outras providências. PROJETO DE
LEI Nº 067/2013 (Executivo Nº 060/2013) Dispõe sobre o vencimento do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza – ISS Fixo dos profissionais autônomos, conforme Lei
Municipal nº 3.175, de 30 de dezembro de 2013, e dá outras providências. PROJETO DE LEI
Nº 068/2013 (Executivo Nº 062/2013) Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a
Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, e dá outras providências.
REQUERIMENTOS: Nº 098/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS:

Solicito a Presidência desta Casa Legislativa que através da Mesa Diretora providencie uma
Audiência Pública para tratarmos do desenvolvimento local e das potencialidades da
Agricultura, Turismo, Comércio, Esporte, etc. O pedido se justifica por entender que tal
assunto é de grande relevância e não deve ser tratado por um Vereador de forma isolada,
mas sim por todos os Vereadores. Por esta razão peço que a Presidência providencie tal
evento que está no ponto para ser discutido com todas as lideranças de nosso Município.
Nº 099/2013 VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Requer ao
Presidente do Legislativo Taquarense que oficie ao Comando da Polícia Militar de nossa
cidade para que voltem a fazer um patrulhamento de rotina no Bairro Empresa,
principalmente nas localidades da Rua Roberto Halmel e Dr. Luiz de Carvalho, entrada do
Bairro, onde estão localizadas a Escola Estadual Breno Oswaldo Ritter e a Praça da Bica
d’água, no intuito de coibir ou talvez inibir o grande fluxo de usuários de drogas que estão
se formando nos dois locais, gerando uma sequência interminável de atitudes de
vandalismo para com o patrimônio público e residências da localidade. Justifico a presente
indicação, por entender como urgente a retomada do patrulhamento, pois os moradores
do bairro, procederam a reforma da Bica d’água e, na mesma noite já foi danificada pelos
vândalos que se concentram, desde a tardinha até a manhã dos dias que seguem, bem
como o agrupamento no em torno da Escola Breno Ritter, que gerou uma tentativa de
arrombamento na Escola na noite de terça para quarta-feira (17 de abril), danificando
portões e janelas sem contar as invasões a residências, que estão sendo rotineiras em
função dessa prática diária que está se formando e se firmando nos dois locais. Nº
100/2013 de autoria da MESA DIRETORA, com apoio dos demais Vereadores: A Mesa
Diretora desta Casa Legislativa composta pelos Vereadores: Nelson José Martins –
Presidente; Adalberto Carlos Soares – Vice-Presidente e Eduardo Carlos Kohlrausch –
Secretário, juntamente com os demais Vereadores encaminham Votos de Congratulações
ao Excelentíssimo Prefeito de nossa cidade, senhor Tito Lívio Jaeger Filho e toda a sua
equipe, pelo belíssimo evento realizado neste final de semana em comemoração aos 127
anos de nossa querida Taquara. Parabéns a todos por proporcionarem momentos de
descontração e muita alegria a toda população taquarense. Nº 101/2013 de autoria da
MESA DIRETORA, com apoio dos demais Vereadores: A Mesa Diretora desta Casa
Legislativa composta pelos Vereadores: Nelson José Martins – Presidente; Adalberto
Carlos Soares – Vice-Presidente e Eduardo Carlos Kohlrausch – Secretário, juntamente
com os demais Vereadores encaminham Votos de Congratulações a Patronagem do CTG O
Fogão Gaúcho, extensivo a toda equipe organizadora do Evento realizado neste final de
semana alusivo ao 30º Festão Campeiro e 1º Rodeio Nacional. Parabéns a todos por
proporcionarem momentos de descontração e muita alegria ao grande público que
prestigiou o evento. Nº 102/2013 VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Vem
através deste enviar Votos de Congratulações aos Jovens da Igreja Evangélica Assembleia
de Deus do Setor 1 no Bairro Empresa, pelo 18º Encontro de Jovens realizado nos dias 19,
20 e 21 de abril, com o Tema: “...aquele que está em Cristo, nova identidade tem...” (II Cor
5-17). Parabéns a todos e que Deus continue iluminando esses Jovens para o crescimento
deste trabalho. Nº 103/2013 VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Vem através
deste enviar Votos de Congratulações à jovem Daiane de Almeida, pela Formatura de
Soldada do Corpo de Bombeiros, realizada no dia 19/04, próximo passado, sendo a
primeira mulher a se formar em Taquara nesta Corporação. Parabéns pelo esforço e pelo
objetivo alcançado, que Deus ilumine o desempenho do teu trabalho. Nº 104/2013
VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Vem através deste solicitar ao Presidente
desta Casa, Vereador Nelson José Martins que agende reunião com o Gerente da CORSAN
de Taquara/RS, senhor Aurélio Rocha Pereira, se possível para o dia 29/04, próxima
segunda-feira, às 18h, para tratar do assunto referente ao abastecimento de água no

Loteamento dos Coqueiros. REQUERIMENTO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Nº 052/2013
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO e Bancada do PP: Viemos através deste solicitar
que o Executivo Municipal envie a esta Casa Legislativa uma relação contendo todas as
verbas de recursos perdidos pelo Município na administração anterior (2009 a 2012), bem
como informe os motivos da perda de cada uma, principalmente no que se refere à
pavimentação de ruas da cidade. Justificativa: Tal informação se faz necessária para que a
comunidade possa ter conhecimento das obras que poderiam ter sido feitas, mas pela
inoperância da administração passada, podem ter sido perdidas. INDICAÇÕES: Nº
370/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO e Bancada do PP: Por meio desta
Indicação informamos ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Tito Lívio Jaeger Filho que a
partir de agora os projetos do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) poderão ser
contratados junto com equipamentos sociais, como escolas e postos de saúde. A
determinação está na Portaria 168/2013, publicada na última segunda-feira (15), no Diário
Oficial da União, pelo Ministério das Cidades. A nova regra vai permitir que as famílias
beneficiadas recebam com maior agilidade assistência em educação e saúde. De acordo
com a portaria, o programa ainda permitirá a realização de contratações separadamente
até 31 de agosto de 2013. A edificação dos equipamentos de educação e saúde levará em
conta as diretrizes das políticas setoriais federal, estadual, distrital ou municipal. As
empresas do setor da construção civil serão responsáveis pela elaboração do projeto e
pela obtenção das aprovações necessárias para a construção dos equipamentos sociais. A
contratação, assim como o cronograma de acompanhamento da execução das obras,
obedecerão o mesmo rito dos empreendimentos do programa atual - eles continuam
sendo de responsabilidade das instituições financeiras oficias federal - Banco do Brasil e
Caixa Econômica. Compromisso - As prefeituras assinarão um termo de compromisso
antes da contratação dos equipamentos, em que assumem a responsabilidade de realizar
as manutenções necessárias e garantir a segurança após a conclusão da obra. Além disso,
as escolas e postos de saúde deverão entrar em funcionamento no máximo até 120 dias
após a entrega das unidades habitacionais. Outra alteração da portaria é que os
empreendimentos contratados no MCMV1 poderão receber piso cerâmico nos quartos e
salas, pois já possuíam na cozinha e banheiros, e nas áreas externas, no caso de unidades
multifamiliares (apartamentos). Essa regra é válida para as unidades habitacionais
destinadas às famílias com renda mensal de até R$ 1,6 mil, construídas com recursos do
Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). A cerâmica em todos os cômodos já é prevista
na segunda fase do programa. Nº 371/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO e
Bancada do PP: Por meio desta Indicação informamos ao Excelentíssimo Prefeito
Municipal, Tito Lívio Jaeger Filho que a Caixa Econômica Federal abriu nesta semana as
inscrições para a seleção de projetos culturais a serem realizados em 2014. Os
interessados poderão se inscrever em três programas culturais: Ocupação dos Espaços da
Caixa Cultural, Apoio ao Artesanato Brasileiro e Apoio a Festivais de Teatro e Dança. O
programa de Ocupação dos Espaços vai selecionar projetos em Brasília, Curitiba, Fortaleza,
Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, entre março de 2014 e fevereiro de 2015. O
valor máximo de patrocínio, por cidade solicitada, é de R$ 300 mil. Cada proponente pode
apresenta até dez projetos, podendo cada um ser realizado em uma ou mais cidades.
Serão aceitos projetos de artes visuais, teatro, dança, música, entre outros. O Apoio ao
Artesanato escolherá projetos que visem ao desenvolvimento de comunidades artesãs e à
valorização do artesanato tradicional brasileiro. O projeto pode contemplar uma ou mais
unidades produtivas, ainda que em municípios ou localidades diferentes, e cada
proponente pode apresentar um único projeto. O valor máximo será de R$ 50 mil. Já o
Apoio a Festivais de Teatro e Dança selecionará projetos em todo o território nacional. O
valor máximo será de R$ 200 mil. Serão considerados somente os festivais que

contemplem a partir de cinco companhias ou grupos, e que tenham, no mínimo, dez
espetáculos distintos, além de palestras, oficinas e cursos. O regulamento está no site
www.programasculturaiscaixa.com.br. Nº 372/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS
FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente
proceda no conserto de um buraco no asfalto localizado no final da Rua Tristão Monteiro,
em direção a ERS 115, em frente à Nova Atração, pois o mesmo vem causando grandes
transtornos, principalmente por se tratar do intenso fluxo de veículos que passa
diariamente naquele local. Nº 373/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito
que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda no conserto
de um buraco no calçamento localizado no cruzamento das Ruas Marechal Floriano e
Ernesto Alves, pois o mesmo vem causando muitos transtornos a todos que por ali
transitam. Nº 374/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Através deste venho
solicitar que o Secretário de Planejamento possa realizar uma visita, juntamente com este
Vereador, no máximo em 15 dias, às obras da nova Creche e do Posto de Saúde do Bairro
Santa Rosa com o objetivo de verificar a qualidade da mesma. Nº 375/2013 VEREADOR
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através
da Secretaria de Educação proceda em caráter de urgência na realização de um convênio
com a UNIGRAN e outras Faculdades que possibilitará que os estudantes de magistério de
nosso Município possam fazer estágio em Taquara, suprindo assim as vagas que hoje falta
destes profissionais em nossa cidade. Nº 376/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO
RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria
competente proceda em caráter de urgência na colocação de um container para depósito
de lixo na localidade de Quilombo. Nº 377/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO
RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria
competente proceda em caráter de urgência o conserto de canos quebrados na Rua
Mirtes Amoreti, Loteamento dos Coqueiros. Nº 378/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO
RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria
competente proceda em caráter de urgência na limpeza do mato em toda a extensão da
Rua Tristão Monteiro. Nº 379/2013 VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA
SILVEIRA: Requer ao Chefe do Executivo Municipal que interceda junto a Secretaria
Municipal de Obras do nosso Município, para que procedam a substituição de uma
luminária queimada, na Rua Sarandi, nº 1047, no Loteamento Jaeger, em frente ao
“Espaço do Lanche”. A presente indicação se justifica, por ter sido solicitada pelos donos
do comércio, que ora ali se instala, bem como pelos moradores que utilizam o citado
espaço para fazerem lanches ou assistirem aos jogos da dupla grenal. Nº 380/2013
VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Requer ao Chefe do Executivo
Municipal que interceda junto ao Secretário Municipal dos Transportes para, junto com o
Comando da Polícia Rodoviária Estadual, Brigada Militar e DAER, analisar a forma como
está o trânsito na Avenida Sebastião Amoretti, nos locais de retorno que dão acesso as
Ruas David Canabarro, localizada entre o Posto ESSO e a Churrascaria Lamperti, Bairro
Santa Teresinha, e a Rua 7 de Setembro, Bairro Cruzeiro do Sul, para que juntos busquem
uma solução para o caos instalado, nos respectivos acessos nos horários de trânsito
intenso, ao meio dia, à tardinha e nos finais de semana, em seu inicio e final, gerando um
risco de morte a quem quer que tente efetuar a travessia. Justifico a urgência, no
atendimento da presente reivindicação, por ter sido procurada, na semana passada, por
uma moradora do Bairro Cruzeiro do Sul e, novamente nesta semana, onde o citado
cidadão me interpelou com a seguinte frase: “A sua omissão e falta de atitude vereadora,
geraram mais três acidentes graves”. Para tanto, sem tirar nem por na observação, faço
aqui um “mea culpa”, e peço uma atenção especial a essa situação, que talvez seja a
imediata interrupção desses acessos, nos horários mais caóticos, ou continuaremos

presenciando acidentes e mortes, como até então estamos fazendo. Nº 381/2013
VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente
com a Secretaria competente proceda na abertura de um valo para escoamento das
águas, na localidade de Passo dos Ferreiros, entrada de acesso a Linha São João, próximo
ao nº 305. Nº 382/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO e Bancada do PP: Por
meio desta Indicação informamos ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Tito Lívio Jaeger
Filho que o Fundo Nacional de Saúde - FNS está fazendo um esforço para regularizar a
situação de obras financiadas com recursos de convênios firmados com o Ministério da
Saúde - MS que se encontrem paralisadas. Cada situação será analisada individualmente
para que seja resolvida da melhor maneira possível. Para isso, o FNS criou um canal direto
com os gestores municipais, o e-mail obrasinacabadas@saude.gov.br. Os gestores devem
utilizar esse e-mail para informar a situação das obras sem conclusão. A partir dessas
informações, a área técnica responsável poderá propor soluções para as demandas, de
acordo com um cronograma a ser elaborado. Nº 383/2013 VEREADOR VALDECIR VARGAS
DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria
competente proceda no conserto de uma luminária localizada na Rua Peru, nº 1741,
Bairro Empresa. Nº 384/2013 VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Solicito que o
Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda com a máxima urgência
na revisão das instalações elétricas dos postes de iluminação pública localizados na Rua
Osvaldo Brandão, Bairro Santa Maria e na substituição de todas as luminárias, pois as
mesmas apresentam problemas e não estão a contento dos moradores que pagam
mensalmente a devida taxa de iluminação pública na conta de energia elétrica. Vale
ressaltar que algumas dessas luminárias já estão há mais de cinco meses sem acender. Nº
385/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente proceda no serviço de patrolamento e ensaibramento da Rua João
Manuel Corrêa, no Bairro Santa Maria, pois a mesma se encontra em más condições de
trafegabilidade. Nº 386/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo
Municipal, através da Secretaria competente providencie uma nova pintura nos para
peitos das Pontes localizadas em Rio da Ilha e Padilha, próxima ao Bar do Cindro. Nº
387/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente proceda na reconstrução do para peito da Ponte localizada no final
da linha de Padilha, estrada de acesso a Batingueira e Padilha Velha. O pedido se justifica,
pois o para peito que existia foi destruído por um acidente ocorrido no local há mais ou
menos 10 anos e até a presente data não houve a devida recuperação do mesmo. Nº
388/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Através deste venho reiterar a Indicação nº 171,
datada de 18 de fevereiro do corrente ano, no que segue: “Solicito ao Executivo
Municipal, para que junto com a Secretaria competente, proceda no trabalho de
conscientização dos nossos munícipes, para que seja cumprida a Lei Municipal nº 2.368,
de 16 de março de 1999 que: “Dispõe sobre a obrigatoriedade da limpeza de terrenos
baldios, e dá outras providências”, alterada pela Lei Municipal nº 4.694, de 26 de
novembro de 2010. Tal solicitação prende-se ao fato de que estes terrenos baldios, com o
mato crescendo em sua extensão causam mal estar e insegurança às pessoas que residem
nas proximidades, bem como aos que por lá transitam, pois trata-se de uma questão de
segurança aos pedestres, que muitas vezes são assaltados, por causa do matagal e
também é uma questão de saúde pública, tendo em vista a proliferação de ratos, répteis e
insetos. Segue em anexo cópia das Leis mencionadas.” Tal pedido se faz necessário, pois
até a presente data não foram tomadas as devidas providências fazendo que a situação se
agrave ainda mais. MOÇÃO: MOÇÃO DE APELO Nº 008/2013 VEREADOR ROBERTO
TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS, com apoio de todos os Vereadores: Ao Secretario de
Educação do Estado do Rio Grande do Sul; Gabinete do Governador do Estado do Rio

Grande do Sul; Assembleia Legislativa - Deputado Fixinha (PP); Assembleia Legislativa –
Deputado Mano Changes (PP); Gabinete do Prefeito de Taquara; Gabinete do Secretario
de Educação de Taquara. Viemos através desta Moção para que o Governo do Estado do
Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Educação viabilize para o próximo ano letivo
um Curso Gratuito de Magistério, em virtude da cidade de Taquara/RS ter tamanha
importância educacional e estar geograficamente localizada para atender as demandas
das cidades vizinhas como já acontece com a Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato
(CIMOL), Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT), Instituto Adventista Cruzeiro do Sul
(IACS) e UNIPACS. Taquara cidade que forma milhares de profissionais todos os anos não
tem um Curso de Magistério que forme Professores. Certo de contar com este apoio,
desde já agradecemos. Após a leitura da matéria o Presidente informou que a Moção nº
008 de autoria do Vereador Roberto Timóteo, lida anteriormente, não passará pelas
Comissões desta Casa, dado ao fato de que a mesma é de interesse de todos e só vem a
contribuir com o Município de Taquara, portanto, será votada nesta Sessão. Também
apresentou aos Vereadores que não puderam estar presente no evento realizado pelo
CTG O Fogão Gaúcho, um troféu em madeira de homenagem ao 30º Festão Campeiro
dizendo que este veio em seu nome, mas todos os Vereadores desta Casa estão
representados. Na sequência o Presidente deu início a Palavra em Expediente,
concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos a cada Vereador, seguindo a ordem descrita
no Artigo 91 do Regimento Interno desta Casa. PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR
ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS. Saúda a todas as pessoas presentes. Senhor
Presidente, hoje com está reunião, fiquei muita satisfeito, o colega Balbino ai chamou essa
reunião hoje, com pessoal da ONCOPREV, e os demais envolvidos, mas agente fica meio
apreensivo, porque agente não consegue fazer todas as colocações da gente, porque de
feto pouco espaço, veja bem, se hoje fosse se manifestar todos os Vereadores, nós
estenderíamos por mais uma 2 horas, por isso da minha solicitação, que fosse feito com
mais espaço tempo, umas 3 horas, principalmente nesses assuntos, que agente vê que são
assuntos importantes, assuntos relevantes para a nossa comunidade, gostaria eu de fazer
alguns questionamentos, para o Jurídico da Prefeitura, que primeiramente ele falou que as
perguntas eram de conotação técnica, ao meu entendimento, se o Secretario é técnico,
teria que ser técnico na área da saúde, ai depois ele já misturou com a questão também
Jurídica, mas veja bem, nos estamos a 4 meses de Governo, a Oncologia, a obra está
pronta, e nos estamos questionando os valores legais, acredito eu que se começa, como
nos falamos, e foi por isso que fiz questão de visar, de foi de cima para baixo, o que nos
estamos discutindo então, de tanta importância em questões técnicas, é obvio que o
Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde, é obvio que não ia da um aval, se não tivesse
abordado as questões técnicas, esse seria o mínimo que eles iriam avalizar, então eu
acredito que não a tantas necessidades em tantas coisas, a questão Jurídica, eu acho que
tem que ser analisada assim, mas não uma reunião aqui, e uma lá, eu acho que o Prefeito
deveria de chamar as pessoas envolvidas, a Oncologia, de repente com a participação de
nos Vereadores e o Jurídico, de nos analisarmos no Gabinete talvez, mas que agente
tivesse uma solução, porque isso é de relevância a nossa comunidade, eu tenho uma irmã
com câncer, e eu sei o que é isso, o trabalho que passa essas pessoas, como disse o
Vereador Balbino, quando são transportadas para outros Municípios, para se servirem
desse serviço, então eu espero que isso se resolva logo, porque quem sofre é a nossa
comunidade, e geralmente a mais carente. Eu gostaria de fazer um agradecimento a
Secretaria de Obras, de ter atendido um pedido meu, houve um PAC à anos atrás lá na
Olaria, de um aterramento naquelas casas lá, e foi feito um pouco, mas ainda falta
algumas casas, e eu solicitei a Secretaria de Obras, e eles me atenderam o pedido, então
isso é importante, quando se faz o serviço, que agente também agradeça, esteve aqui a

Gerusa do Movimento CPERS, acho valido pelo seguinte, as nossas escolas, anos após
anos, isso a muito tempo fui Presidente do Conselho Escolar, eu sei disso, fui um dos que
fui varias vezes, na Segunda Coordenadoria, tenta busca para que não houvesse tanta falta
de professores, e de suporte a professores, nos inícios dos anos letivos, mas infelizmente,
anos após anos, é a mesma coisa, uma classe tão importante como é o professor, muita
vezes como ela colocou aqui, ta indo para a cozinha fazer merenda, é lamentável que
ainda hoje nos estamos tratando nosso professor dessa maneira, espero que isso mude no
decorrer dos anos, que se toma uma solução a respeito disso, eu fiz uma solicitação
verbal, estou fazendo uma solicitação verbal, de um concerto na Rua Lima, de uma boca
de lobo, que quebrou a tampa, e aquela situação está correndo perigo para as crianças
que ali passam, são varias crianças, tem muita criança em nosso Bairro, eu teria outros
assuntos para falar Senhor Presidente, mas como meu tempo está se esgotando, só
gostaria de agradecer a todos, pela a oportunidade e até a próxima. VEREADOR ARLEU
MACHADO DE OLIVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Eu quero iniciar hoje a
minha fala, mostrando a estranheza de algumas coisas que não são atendidas, que
deveriam ser atendidas rapidamente pela Municipalidade, eu estive esse final de semana,
novamente na Fazenda Fialho, e para minha surpresa o lixo na frente da saúde, do Posto
de Saúde da Fazenda Fialho, parada 113, em frente à Secretaria Distrital, ta lá espalhado,
igual a onde nos estamos pedindo à muito tempo aqui, eu quero frisar o que foi me dito
na Prefeitura, que tinha ido para lá o container e já estava tudo resolvido, eu quero dizer
que não está resolvido, o lixo está na rua, espalhado na beira da estrada, onde é o cartão
de visita na passagem, na frente da Sub Prefeitura, é uma barbaridade, eu acredito que o
Prefeito não saiba disso, eu queria pedir que a pessoa responsável desse setor,
imediatamente, amanhã sem falta, porque amanhã vou verificar de novo, que coloque, se
não vou colocar de meu bolso para por um container lá, porque não é possível que não
tenha um container em frente aquele posto, todo o dia aquele lixo está sendo depositado
na rua, as pessoas da comunidade estão me cobrando, cada vez que eu chego lá, me
cobram, não é possível, então eu sou obrigado, foi dito na Prefeitura semana passada, que
já tinha sido feito, o Prefeito chamou a pessoa e disse, já ta pronto, ta feito, e o que ta
acontecendo, é um problema serio, eu tenho que de publico dizer isso, porque se não a
coisa não acontece, isso é um dos problemas que eu tenho aqui da semana, eu quero
também parabenizar o Fogão Gaucho, pelo festão campeiro, e dizer que tenho muito
orgulho do CTG, Fogão Gaucho, porque duas vezes fui Patrão do CTG, então eu sei como é
aquilo ali, sei da dificuldade para administrar, estivemos lá com alguns Vereadores, o Seu
Nelson também numerou, estivemos lá, um grande trabalho vem sendo feito novamente,
nos precisamos do CTG em Taquara, porque quem freqüenta CTG, a gurizada que ta lá,
não tem cabeça para outras coisas, que não seja a parte do CTG de danças, não vão para
drogas, não vão para outros setores, importante o CTG, e o Município tem que continua
ajudando cada vez mais, porque é muito importante, e até porque agente foi o primeiro
CTG, o CTG mais antigo do Estado, e somos também o primeiro do interior do Estado, e o
segundo em todo o Rio Grande do Sul, inclusive Porto Alegre, que tem o 35 que é o
primeiro, também quero aqui rapidamente, tecer algumas considerações sobre a greve do
Magistério, é uma barbaridade que nos, no ano de 2013, no Século 21, nos tenhamos que
conviver com os mesmo problemas que nos tínhamos a 20, 30 anos atrás, a não solução
dos problemas dos professores no Rio Grande do Sul, e em todo o Brasil, essa paralisação
de 3 dias, ela é valida, tem o apoio desse Vereador, porque é incrível como não se da valor
para a educação, aqui no Rio Grande do Sul, eu lembro, e vou citar um caso que acontece,
os professores conquistaram uma ocasião, dois e meios salários mínimos, aqui no Estado,
que na época o Governador era o Jair soares, logo depois o atual Senador Pedro Simon,
venho e entro com a inconstitucionalidade e derrubo os dois e meios, derrubo os

professores, e até hoje estão pagando o pato com isso, é um absurdo com o que se faz
com a educação nesse Estado, é um absurdo com a falta de professores em todas as áreas,
e nada é feito, não é prioridade a educação no Rio Grande do Sul, mas se fosse, estariam
melhores seus professores, professor ganha uma miséria, é salário de fome que são pago
para professores, e eu me lembro que antes de 64, se fazia muitas brincadeira, que era
bom casar com professor, porque ganhava bem, era bom casar com bancário, que
ganhava bem, isso os mais antigos sabem, pois hoje os professores estão ganhando
reativamente, tem que fazer cursos, tem que fazer pós-graduação, pra conseguir um
salário a mais, porque é uma barbaridade o salário que se recebe, e parece que não e
dado o devido apoios com os professores, então eu quero dizer que sou solidário a greve
do Magistério, e só assim talvez com a paralisação, que consigam ver a barbaridade que
está acontecendo, é importante a saúde, e de suma importância, a segurança também,
mas não adianta te saúde e segurança, se não tiver educação, a coisa leva para a outra,
portando fica aqui o recado dessa semana, é o pedido para o Governo Estadual, o Governo
Municipal até que funciona aqui, muito melhor que o Estadual, que o Governo Estadual se
conscientize, que ta na hora de priorizar a educação no Rio Grande do Sul, uma boa
semana a todos, e quero que todos fiquem com Deus. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS
FILHO. Saúda a todas as pessoas presentes. Problema de professores, ele é caótico no
Estado, e quero pedir que a Comissão de Educação, possa fazer um cantado junto ao
Ministério Publico, para que possamos buscar uma solução para este problema, disse o
Vereador Beto Lemos, que ano a ano isso vem acontecendo, e eu acho que se temos uma
Comissão de Educação, vamos procurar o Ministério Publico, vão nos explicar a situação,
porque eu recebi do Governo do Estado, quando nos encaminhamos pedindo professores,
eles responderam assim, em resposta ao requerimento de numero 049 de 2013, enviado
juntamente com o oficio de 2013, formamos em relação ao quadro de recursos humanos,
da escola do CIEP, já foi autorizado à alteração e designação para Vice Diretora, como
convocação para serviços de supervisores na escola, as necessidades dos quadros de
professores, já foram solicitadas e aguardando a autorização da Secretaria do Estado,
vamos levar esse documento ao Ministério Publico, e vamos ver como que está essa
situação, porque todo ano as coisas estão acontecendo, e acho que nos podemos fazer a
nossa parte, também quero parabenizar o pessoal que fez a belíssima careteada, pessoal,
muitos do Rio da Ilha, grande maioria, mas tinha pessoas da cidade, foi muito bonito, a
Administração ajudou, com um projeto passado por essa Câmara, eu acho que isso é
importantíssimo, e também ao Fogão Gaucho, pelo trigésimo festão campeiro, e o
primeiro rodeio Nacional, que ocorreu na sede do Fogão Gaucho, o Fogão Gaucho
retornando uma posição de destaque em nosso Município, e isso muito n os orgulha,
parabenizar a todos que fizeram parte desse grande evento, Senhor Presidente, demais
Vereadores, tenho recebido freqüentes ligações, de pessoas da Fazendo Fialho, sobre
arrombamento e assaltos, queria que o Senhor como Presidente, fizesse um contato com
a Associação daquelas comunidades, e pudéssemos fazer uma reunião lá Presidente, levar
o Comando da Brigada e ver o que é possível se fazer, o pessoal não agüenta mais, a
insegurança é muito grande, e peço que o Senhor providencie algo, para agente da uma
resposta para aquela comunidade, também Senhor Presidente, estamos informando a
Administração, para que agente possa encaminhar, junto a Caixa, a Caixa abriu a inscrição,
para seleção de projetos culturais, a serem realizados em 2014, a puro artesanato,
festivais, teatro e musica, é importante que o Município fique atento, e também fiz um
requerimento, para que agente possa saber, matéria que saiu no Jornal Panorama, que o
Município perdeu muita verbas, principalmente o que tange a pavimentação, agente sabe
que nossas ruas do Município estão caóticas, e é importante agente saber, porque penso
eu, se tinha recurso de pavimentação nas ruas, e esses recursos foram perdidos, é de uma

irresponsabilidade muito grande para o povo Taquarense, e nos queremos saber disso,
porque é só dessa forma que nos podemos corrigir os erros do ano passado, também
estou encaminhando pedido de concerto em duas ruas, nossas ruas estão todas com
problemas, mas a Marechal Floriano com esquina da Ernesto Alves, a esquina ta muito
complicada, tem um buraco muito grande, e pode danificar os veículos, também na
Tristão Monteiro, em frente a Nova Atração, também quem passa por ali, tem um enorme
buraco, e tem trazido grandes dificuldades para a comunidade, também tenho recebido
ligações, da parte de lá do rio, que se refere as nossas estradas, estão em péssimas
condições, é ligação todos os dias, pedindo que nos, que agente possa intervir junto a
Administração, para que seja solucionado o problema das estradas, Fazenda Fialho, Pega
Fogo, Santa Cruz, que eles pagam impostos e merecem ter uma estrada de qualidade,
muito obrigado e até semana que vem, obrigado. VEREADOR LAURI FILLMANN. Saúda a
todas as pessoas presentes. Há 130 anos atrás, mas precisamente em 1883, conta a
historia que nascia um dos maiores lideres políticos deste País, na historia, Getulio Vargas,
isso em 19 de Abril, hoje estamos dia 21 de abril, então importante lembrar essa data,
uma data histórica para o País eu diria, ninguém acredita, ninguém defendeu tanto a
causa do trabalhador, como esse aguerrido político, grande líder, umas das carências na
minha visão, na minha opinião, nos dias de hoje, junto ao Estado, junto ao País, seja
lembrado com carinho, essa grande nome na historia Brasileira, Getulio Vargas, Vereador
Arleu, fez menção sobre informações ou pedidos, encaminhamentos, eu fui novamente
questionado por moradores do Bairro Santa Rosa, e demais usuários, da estrada que liga o
Bairro com a ERS020, sei que outros Vereadores já fizeram esse pedido, e já fazem 40 e
poucos dias, penso que tempo interessante dado a importância dessa ligação do Bairro da
cidade com a ERS020, pedimos que a Secretaria de Obras, juntamente como um todo, de
uma olhada com carinho, da mesma forma em questões de informações aguardamos, por
se tratar de uma situação, um tema muito importante, é questão da câmeras de vigilância,
fizemos um pedido de informação, saberá quanto anda o processo de instalação, e
continuamos no aguardo, então peço a Administração que agilize essa informação, para
ao menos, nos podermos passar essa informação, a tantos que ai no dia a dia, nos
questionam, nos cobram, porque parece que isso está bem mais próximo a acontecer,
pelo encaminhamento do processo, até te peço Balbino, que me ajude a dar uma
olhadinha a respeito das câmeras, e fazer um requerimento verbal a Mesa, solicitando que
a equipe responsável pela manutenção das estradas, de uma olhada com carinho, naquela
estrada de Tucanos, que liga com a ERS239, que passa pela Smaniotto, também é uma
estrada muito importante, e as pessoas estão em cobrando semanalmente sobre aquele
trecho, sobre melhorias, que seja agilizado, pois as condições, fui até conferir, e são muito
comprometedoras, Senhor Presidente eu quero agradecer essa oportunidade, é isso que
eu tinha no dia de hoje, e desejar a todos os colegas, a todos os Taquarenses, uma ótima
semana, obrigado. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA. Saúda a todas as
pessoas presentes. Senhor Presidente, eu quero fazer um agradecimento a Secretaria de
Obras, na pessoa do Seu Didé, assumiu um setor de limpeza e manutenção da cidade,
como corte de grama, pátios, escolas, creches, enfim, e ele tem usado as pessoas que
fazem parte desses convenio, da SUSEPE do Presídio Municipal com a Prefeitura, e nos
primeiros dias, já se noto que ele já tomou bastante proveito dessas pessoas,
aproveitando essa mão de obra que o Município tem, é uma mão de obra de um cunho
social muito importante, muito grande, e não tem a nem um vinculo trabalhista com o
Município, e também a referente à Secretaria de Obras, eu gostaria de citar que, foi feito
um motor da carreta, que seria fora em toro de quase 30 mil reais, e ela foi feita dentro da
nossa oficina, com mecânicos nossos, e isso ficou muito barato, e o caminhão esta
trabalhando e estão fazendo um belo trabalho, isso prova o que eu sempre digo, podemos

aproveitar sim a nossa mão de obra interno, quanto a falta de professores, isso é
corriqueiro todos os anos, e a cada Governo do Estado que chega, prometem resolver a
questão, e a cada ano que chega nos resolvemos ali a falta de professores, e eu não
entendo comi isso acontece, se justifica com apenas incompetência do Governo do
Estado, porque todos nos sabemos que as aulas vão começar a tal dia, e tal hora, e precisa
um numero x de professores, também eu gostaria de apresentar, agradecer a presença do
Diretor do Presídio ai, Evandro, nosso amigo ai, Marcelo e alguns colegas, o Antonio, mais
uma agente nosso, Vereador Eduardo, eu acho que ta chegando o momento, e ta na hora
de agente sentar e conversar com o Prefeito, e lembra sobre aquele projeto, que o senhor
apresentou a está Casa, com ementa minha e do Vereador Moisés, incluindo os agentes
penitenciários, porque ta na hora de agente sentar e conversa, a Casa, os Vereadores, e
discutir esse assunto, e ver a disponibilidade de começar realmente a se efetivar esse
auxilio, o senhor pode contar comigo, acredito com todos os Vereadores presentes, dizer
que também soube pelo Direto do Presídio, o Evandro, que a Unidade Móvel, deste que
ela começou atender lá no Presídio, tem feito um trabalho excelente, todas as sexta feiras,
e tem desenvolvido lá, realmente um ótimo trabalho, tem se mentido, o Município tem
mantido essa trabalho e desenvolvimento, e esperamos que se expanda também de
maneira continua, nos outros postos do interior, quanto a Oncologia Senhor Presidente,
eu tomei a liberdade de convidar o Diretor, Senhor Ademar, através da Casa, para que
viesse a esta Casa, para nos dar umas explicações em respeito a Oncologia, o Diretor
Ademar, o Doutor Paulo Murassutti, esteve presente também nesta Casa hoje a tarde a
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, a dona Elenara, membros do Conselho da
Saúde, como a Tânia e o Zanandro, e prestaram aos Vereadores, esclarecimentos em
relação a Oncologia, do funcionamento da Oncologia, os custos, o que vem de beneficio
para nossa comunidade, pois todos nos sabemos, que aquela pessoa, aquela família que
tem, conforme o Vereador Beto Lemos citou,ter alguém com câncer na família, deve ser
algo triste, pra mim que sou condutor, sou motorista de ambulância, levo essas pessoas
para o tratamento diário, eu e meus colegas, agente acaba se envolvendo, mesmo não
querendo agente acaba se envolvendo, e participando daquele sofrimento, eu acredito
que no momento em que a Oncologia passar a funcionar em Taquara, fazendo aqui o
trabalha de quimioterapia, radioterapia, vai amenizar bastante o sofrimento das pessoas,
não tendo que ter o transporte, daqui até São Leopoldo ou a Porto Alegre, com certeza vai
amenizar em muito a dor dessas pessoas, bem, já que temos um minuto e meio, eu só
gostaria para complementar Senhor presidente, que na medida do possível o já se
mostrou favorável, no momento em que o senhor julgar oportuno, que o senhor faça o
convite, para as pessoas que hoje estiveram aqui, quando nos tivermos as informações
todas na Casa, o senhor já se manifestou favorável, o senhor convide a todos, e com mais
tempo para que todos os Vereadores realmente, fazer suas inquisições, suas perguntas, e
obter suas respostas, num tempo oportuno, muito obrigado Senhor Presidente, era isso.
VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL. Saúda a todas as pessoas presentes. Participei no
sábado de manhã, da manifestação do dia do basta a corrupção, organizado pelo
Professor Guilherme Dutra, da Escola Cimol, e haviam ali em torno de 200 pessoas, saiam
da frente da Câmara de Vereadores, e marchamos em direção a Prefeitura, o que me
chamou a atenção, é que nem um do organizadores que ouve nas ultimas semanas aqui
nesta Casa, que pedia a retirada de um apoio a um Deputado ficha limpa, nem um deles
estavam na marcha contra a corrupção, mas tenho certeza que a comunidade Taquarense
está vendo isso, vai julgá-los no momento certo, quero também agradecer as dezenas de
manifestações, ligações, mensagens pelas redes sociais, que tenho recebido, pela posição
que tomei, nessa questão polemica, que a Casa enfrentou nos últimos dias, também no
sábado de manhã, ouve a careteada, quero parabenizar a todos os organizadores, Matana,

do Rio da Ilha, sei que é um grande organizador deste evento, então parabenizo a todos,
por este evento, também tem acontecido nesses finais de semana, as festas de kerb do
interior, festa bastante tradicional, em nosso interior, quero parabenizar aqui a localidade
de Entrepelado, Rio da Ilha, Morro Alto, onde estive participando desses eventos lá, então
essas localidades, estão todas de parabéns, pelos excelentes eventos que eles realizaram,
e no sábado a noite, estive jantando em Morro Alto. Os moradores me reclamaram, que a
Estrada de Ilha Nova, se encontra intransitável, confesso que não estive lá, não deu tempo
de eu ir lá pessoalmente ver, me comprometi com a comunidade essa semana de estar lá
para ver, até porque, conversei com o Secretario, também me disse que está sendo
realizados lá, os trabalhos da distribuição das redes de água, trabalho que eu reivindiquei
aqui, e a Administração está fazendo, então por um lado ta bom, porque o trabalho está
saindo, mas a estrada não esta como a comunidade merece, então tenho certeza que o
Secretario vai dar uma olhada, e vai consertar as estradas da localidade de Ilha Nova,
também no sábado de manhã, na parte mais para o meio dia, estive m um trabalho
realizado pela Igreja Shalon, casa do pai, lá no Bairro Empresa, no qual eu convido a todos
os Vereadores, importante ir lá, na rua da caixa de água, próximo a caixa de água da
CORSAN, onde fazem um trabalho social, onde servem alimentos para pessoas crianças
carentes daquela localidade, quero encerrar deixando dois requerimentos verbais, que
seja providenciada a capina nas ruas do Bairro Santa Teresinha, e como eu já disse outras
vezes aqui, sou natural daquele Bairro, amigos, parentes, moram ali, transito bastante
naquele Bairro, e realmente a coisa ta feia, é importante que seja realizado esse trabalho
lá, e um reparo da iluminação em Açoita Cavalo, e localidade de Patomé, o que eu tinha
para hoje era isso, uma boa semana para todos e muito obrigado. VEREADOR RÉGIS
BENTO DE SOUZA. Saúda a todas as pessoas presentes. Inicio minha manifestação de
hoje, apresentando algumas tratativas que tivemos durante a ultima semana, tivemos
juntamente com o Vereador Telmo, propositor d moção com relação a Patrulha Rural, já
solicitamos que tivesse, ela já teve, e agora já terminaram, e vamos lá pedir pra quem
manda, pra quem diz que manda que é o Coronel Sperb, fomos com o Vereador Guido,
Vereador Adalberto, levamos essa pessoalmente ao Coronel, onde se comprometeu em
analisar a viabilidade, certamente nos dará uma resposta o mais breve possível, também
fomos recepcionados pelo Capitão Zanini, muito bem recepcionados na atividade que teve
em Novo Hamburgo, Vereador Eduardo, eu quero deixar a publico, manifestado, na
próxima quarta feira, dia 24, nos temos uma reunião, referente ao Policiamento
Rodoviário e as balanças, eu já tinha dado minha posição na reunião anterior, infelizmente
por compromisso em Porto Alegre, não pude me fazer presente, mantenho a minha
mesma posição de lá, e também a condicionado a essa situação, digo ao senhor que sou
favorável a sua demanda, sua Bandeira, seu trabalho, no auxilio moradia, tivemos
conversando com o Secretario de Administração, o Fereira, Secretario de Segurança, Paulo
Muller, pedimos uma tratativa ao Prefeito, não conseguimos entrar diretamente com ele
nesse assunto, mas fazemos couro ao seu trabalho, e certamente o Policiais Militares
terão o seu pedido atendido, ou terão a resposta com relação, qual demanda e qual será o
compromisso desse Governo, com relação a este pedido, temos também diversas
situações, a mais clara e notória que temos hoje na Casa, é com relação ao serviço de
Oncologia, a ONCOPREV, fui questionando por as vezes não saber o que colocar, ou a
forma de colocar, mas simplesmente coloco aqui, o que eu sinto na rua, a desinformação,
por problemas pelos quais ainda não tenho conhecimento, a desinformação causa um
transtorno, tanto na área Jurídica, na área Técnica, e também na área Popular, a quem vai
ser beneficiado por este serviço, eu acho que agente não tem que ser nem a favor, nem
contra, nos temos que colocar no papel, os problemas quem poderão acontecer, tendo
isso no papel e garantido, legalmente, Juridicamente e tecnicamente, a população ai sim

vai ser bem atendida, ai sim a população vai poder usufruir desse serviços, e como disse,
se esse serviço é de alta complexidade, sabemos nos e cobramos nos Vereadores muitas
vezes, que o serviço de baixa e media complexidade, ainda não estão a contento, se não
estamos a contento, porque devemos dar um passo maior, ai certamente nos devemos
estar convencidos, que financeiramente é viável o negocio, daí certamente eu sou a
contrario a algumas posições, eu não acredito que a coisa comece de cima, lá do
ministério da união, de Estado para o Município, eu acho que começa do medico, de quem
faz a gestão do hospital, com a necessidade da população, sequentemente a isso, a
necessidade que o Município tem a investir, o Estado tem a ajudar, e a união vem a
colaborar, eu acho que é parte disso, temos que começar de baixo para cima, não de cima
para baixo, com relação aos professores, sou favorável a causa, certamente esse
movimento não está acontecendo só com os professores, o Governo Tarso, não é só um
dos piores Governos, com relação a segurança publica, já expôs dados, números, tanto
quanto é um dos piores Governos com relação a educação, lei não é para ser guardada
dentro de uma gaveta, lei é para ser cumprida, se o piso do Magistério é o salário que
deve ser cumprido, e tem Lei Federal, o Governo do Estado tem que cumprir, sem chorar,
porque se não, nos pais e mães, iremos chorar por nossos filhos não terem educação, pior
ainda, nem precisava da greve, porque não tem professor para dar aula, e os que tem, tão
se matando, estão fazendo merenda, ta aqui, foi exposto por representantes aqui, deixo
aqui afirmar, tanto quanto, é o pior Governo, o Governo Tarso da segurança publica, tanto
quanto é o pior Governo da educação, tanto quanto é o pior Governo para todos os
cidadoas de nossa cidade, muito obrigado e um bom dia a todos. VEREADOR ROBERTO
TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS. Saúda a todas as pessoas presentes. Eu quero iniciar
falando da solicitação que fiz a Secretaria de Transito, com relação a sinaleira na ERS239,
na travessia do Bairro Ideal, nos já estamos cansados de ver ali, naquela localização,
inclusive no Bairro Empresa, Santa Teresinha, aquela travessia vem matando gente, dia
após dia, e daí felizmente agente faz uma solicitação, e recebe uma informação que não
existe estudo de viabilidade técnica, hora se não existe estudo de viabilidade técnica, faça,
faça, para isso que existe a Secretaria de Segurança de Transito, eu acho que chega dessa
historia de viabilidade técnica, ta na hora de chamar a responsabilidade para si, e fazer o
que se deve ser feito, eu não consigo acreditar que existe uma Secretaria onde sabe que é
de competência dela, sabe que é responsabilidade dela, e simplesmente coloca a culpa na
viabilidade técnica, eu não admito isso, que Secretaria tome as providencias cabíveis
imediatamente, o que me adianta dizer, nos vamos fazer o estudo de viabilidade técnica,
agora nos não podemos fazer, por falta de viabilidade técnica, ta na hora das coisas
começarem a acontecer, acho que nosso Município, muitas coisas estão indo bem, e tem
coisas que estão indo mal, cabe ao Prefeito começar a analisar, e ver se isso ta sendo
positivo ou negativo, acho que tem coisas que tem que ser tomadas providencias, e com o
maximo de urgência, eu quero aqui, de contra partida, dizer que tive, fiz uma visita a
Creche da Tia Bethe, no Bairro Santa Maria, e a Creche Leonel Brizola, quero aqui
parabenizar o trabalho que está sendo feito, e parabenizar inclusive o P refeito, pela
escolha que fez, da Direção dessas duas creches, tive oportunidade, até dentro da
atribuição, que a mim concedida como Vereador, ir lá e fiscalizar, esses dois trabalhos que
vem tendo nessas duas escolas, e para minha surpresa positiva, quero aqui fazer um
elogio em publico, e dizer aos pais e as mãe que levam as crianças nessas creches, que
estão de parabéns, a duas escolas maravilhosas, as crianças lá, são bem atendidas,
cheirosinhas, a alimentação sendo servida, 5 refeições por dia, então eu acho que
devemos salientar, parabenizar as coisas que estão certas, e ser realmente forte na
posição que agente entende que ta errado, é por isso que agente ta aqui, é por isso que a
comunidade escolheu, e é este o papel que ela quer do Vereador, não quero aqui ser

100% contra ou 100% a favor, os serviços que vierem a ser prestados de boa qualidade, eu
vou elogiar sim, e o que não tiver de qualidade, eu vou criticar com certeza, a exemplo do
que fiz nos hospital aqui, pedi que fosse aberta a Comissão de Saúde, a Comissão de Saúde
abriu, e desenvolveu um trabalho muito legal, que hoje ta dando resultado a comunidade
na rua, dando um bom resultado, porque reclamações não tivemos mais no atendimento
do hospital, então eu acho que a intervenção do Vereador, ela é necessária, ela se faz
necessária, então devemos cumprir o papel institucional, que é do Vereador,
principalmente na área da fiscalização, e quero também Senhor Presidente, fazer uma
solicitação verbal aqui, que está Casa providencie, encaminhe, que nosso o Jurídico possa
ir até o Judiciário, para ver a questão do concurso publico, eu tenho a informação, de que
na verdade o que esta comprometido dentro do Processo Jurídico lá, é a educação infantil,
e não a educação do ensino médio, caso aconteça isso, nos estamos contratando
professores em caráter emergencial, e no meu entender isso acaba criando um serio
problema para nossos funcionários que contribuem para o RPPS, na verdade ele está
sendo lesado nesse sentido, portanto eu gostaria que a Casa encaminhasse ao Jurídico,
fizesse uma levantamento, realmente se isso procede, se for dessa forma, que o Executivo
Municipal, comece a chamar o concurso publico, os professores do concurso publico, e
não em caráter emergencial, eu quero agradecer a todos, e pedir que Deus nos conduza
ai, a um futuro com respeito e dignidade, e até lá, se assim eles nos permitir. VEREADORA
SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER. Saúda a todas as pessoas presentes. É lamentável a
situação que se encontra o ensino publico, nesse nosso País, é muito triste os professores
terem que ficar esmigalhando um salário que não é digno da função que desempenham
no nosso País, um País que investe 4,5% do seu PIB em educação, realmente, não vejo
nem uma saída lá no final, se não houver esse investimento de 10% do PIB na educação
publica no nosso País, sinceramente, não a muito do que se esperar, mas mudando um
pouco o foco do assunto, eu quero falar a respeito da semana que passou, uma semana de
festejos em nossa cidade, pelo transcurso dos 127 anos da nossa querida Taquara, iniciou
com a realização do Motoshow, 15 ano de organização em Taquara, lotou a Associação
dos Motoristas, visitantes do nosso Município, Municípios vizinhos, do Estado do Rio
Grande do Sul, Estados próximos, Santa Catarina, Paraná, Países aqui do MERCOSUL,
Argentina, Uruguai, Paraguai, então se confirma de uma grandes eventos de nossa cidade,
proporcionando uma diversão saudável, para os Taquarenses, ao longo de 3 dias, e alem
da função de lazer, teve o lado social, beneficiando a entidades como o Lar Padilha, o Léo
Clube, o Interact e a APATA, que trabalharam no evento, teve também no mesmo final de
semana, a prova Nacional da Super Formula Tubular, no Autódromo do TAC, Taquara
Automóvel Clube, que estreou o novo traçado da pista, e a prova também atraiu uma
grande quantidade de pessoas que foram lá se divertir, e assistir as provas, no dia 17 de
Abril, um passei ciclístico foi realizado pelas ruas do Centro de Taquara, para podermos
comemorar os 127 anos de nossa cidade, que reuniu familiares, grupos de amigos,
pessoas envolvidas numa atividade esportiva que significa saúde para nossa população,
também teve neste final de semana, o desfile de carretas, pela nossa cidade, mostrando
que as pessoas ainda vivem no interior de nossa cidade, como elas se movimentam, como
elas realizam o seu trabalho, e também no sábado aconteceu o Festão Campeiro, o evento
que abrangeu o primeiro Rodeio Nacional, com tiros de laço e gineteadas, as melhorias
que foram realizadas no parque, foram feito para atender as pessoas, que lá foram mais
uma vez se divertir, e combinando como ontem, com uma grande festa, que movimentou
a Praça Marechal Deodoro, com atividades para as crianças, com apresentação de bandas,
shows, deixando os moradores de nossa cidade, bastante felizes, com o que aconteceu, eu
acho que é uma semana bastante produtiva, bastante festiva, e que mostra para uma
parcela de nossa comunidade, que ta acostumada a dizer, que aqui em Taquara nada

acontece, e nada da certo, e acho que esses eventos vem mostrar, que aqui em Taquara
existem um grande numero de pessoas que se mobilizam, que se reúnem e trabalham
para trazer lazer e diversão para nossa cidade, então assim, se nos cruzarmos os braços e
dizer que nada acontece aqui, é muito fácil, o difícil é trabalha para com que as coisas
aconteçam, e nesse sentido estive reunido com o Presidente Nelson José Martins, com as
voluntarias da decoração natalina de Taquara, um grupo de mulheres engajadas, o ano
inteiro trabalhando, para que lá no final podemos ter, um natal iluminado, um natal
bonito em nossa cidade, e eu acho que é isso que nos precisamos aqui em Taquara, para
com o pouquinho de sempre ta reclamando de tudo, que nada é certo, que nada
acontece, que nada é feito, quando existem muitas pessoas engajadas, em fazer
melhorias, em fazer com que aqui na nossa cidade, aconteçam realmente eventos de
porte, e que atraem pessoas de outras cidades, hoje minha fala é essa, eu agradeço a
atenção de todos, e desejo que todos nos possamos ter uma semana muito iluminada
abençoada, muito obrigada. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA.
Saúda a todas as pessoas presentes. Eu quero iniciar o meu Pronunciamento de hoje,
parabenizando Taquara, pelos seus 127 anos, e todos os festejos realizados, que percebo
que deixaram a comunidade muito feliz, quero também esclarecer, que nem sempre é
possível, to me sentindo um pouco espetada com relação a isso, nem sempre é possível
que agente participe de todas as solenidades que ocorrem no Município, mas não quer
dizer isso, que agente não está de acordo, não está somando a esta Administração, só que
existem algumas coisas que agente faz na vida profissional, que impedem agente de estar
participando, ao sábados, porque é o único tempo livre que tenho, eu desenvolvo um
projeto no Bairro Empresa, com as crianças, e já tem uns dois anos que eu faço o projeto,
o projeto existe para prevenir a violência, e o nome do projeto é, projeto não a violência
pela turma do deixa disso, então todos os sábados, até o horário do meio dia, eu tenho
um grupo em torno de 30 crianças, que agente trabalha em atividade voltada a criança, a
tratar, cuidar, para que agente tenha um adulto mais feliz no futuro, então assim, alem
das minha atividades em projetos, também tenho meu trabalho nas escolas, e eu trabalho
numa escola em Parobé a noite, então eu não consigo estar presente nas atividades, mas
penso que, não precisamos estar na vitrine, mas nos bastidores, agente também realiza
um trabalho, só que agente não fica divulgando muito, precisei falar, porque eu to
sentido, que parece que eu sou da turma do Prefeito, e que estou contra o trabalho
desenvolvido, por não estar aparecendo nos eventos, não sou a favor, porque eu acredito
que ninguém seja contra o trabalho da Administração Publica, porque estar contra um
trabalho desenvolvido pelo Executivo, e estar contra Taquara, porque nos queremos o
bem de nossa cidade, precisamos somar, somar ao trabalho do Executivo, para que ele
consiga lograr êxito, é isso que nos Vereadores pensamos, ainda mais sendo Vereadores
do Partido do Prefeito, eu gostaria também, de fazer uma menção, em questão da
condição Magistério Publico Estadual, sou professora publica Estadual, aposentada, e
trabalhei por mais de 30 anos no Magistério Publico Estadual, e vou dizer, professor é a
categoria que mais esperança tem, porque vai ano e vem ano, e promessas se
estabelecem, e não são cumpridas, e quero dizer, que nosso Governador assinou a Lei do
Piso Nacional do salário ao Magistério, porque era Ministro da Justiça, na época que criouse a lei, então ele fez a lei junto com a Presidência, ele assinou a lei, e não esta cumprindo
a lei, então gente, o Magistério tem que lutar sim, e se a forma de luta, é uma paralisação,
mesmo com inicio e final de data marcada, que seja uma paralisação, que o pessoal
entenda, que fazer isso é uma vontade de uma maioria, que trabalha tanto, que tanto faz,
e tão pouco recebe, então eu penso que isso tem que acontecer, para se fazer perceber,
que estão unidos, estão em busca do que esta estabelecido na lei, só não está sendo
cumprido. Trouxe também a esta Casa Senhor Presidente, um requerimento, onde eu

peço que nos envolvamos Senhores Vereadores, na questão transito na Sebastião
Amoretti, naquelas vias que dão acesso as Duas, David Canabarro, e dão acesso a 7 de
Setembro, entre a churrascaria do Lamperti, e Posto Esso, e a 7 de Setembro, que é a Rua
da Brigada, senhores, eu conversei hoje com o Sargento, Daniel dos Santos, e ele me disse
que tem uma estatística de mais de 10 acidentes, já neste ano de 2013, envolvendo
aquele local, o que acontece ali senhores, no horário de pico, onde tem muito movimento,
tranca a passagem, e os carros que estão perto da Avenida, eles param para dar a
passagem para quem ta fazendo o acesso a 7 de Setembro e a outra rua David Canabarro,
e o outro transito esta continuando, não para, então as pessoas estão atravessando, e
vem dando acidentes, já presenciei ali, mais de um acidente, porque ali é o meu trajeto, e
agora o Vereador ta dizendo de uma morte, de uma moradora de meu Bairro, inclusive do
Bairro Cruzeiro, então temos que tomar uma atitude, o Sargento me disse hoje, que já
enviou ao comando ou ao DAER, um oficio, ou um requerimento, pedindo para que fosse
analisado, e que fosse estudado uma forma de modificar, no entender do Sargento, e no
meu leigo entender de usuária do transito, acho que tem que fechar, porque se não nos
continuaremos assistindo, acidentes e mortes ali, eu penso que não tem outra forma, eu
penso que trancar só no momento do pico, eu acho que fica difícil, e continuarmos
assistindo os acidentes, não é uma atitude correta para nos Legisladores, eu acho que se
somarmos esforços, junto ao Secretario do Transportes, os Policiais, Brigada, e Policia
Rodoviária, junto ao DAER, eu penso que agente conseguira lograr resultados, e eu acho
quer poderíamos nos envolver nisso, porque eu penso que tem que ter alguma coisa
emergente, alguma coisa rápida, para que agente não fique só assistindo os acidentes, e
torcendo para que ninguém morra, porque os acidentes estão acontecendo, também
trouxe a está Casa, por ter sido procurada por uma morador do Bairro Empresa, uma
situação onde eles estão solicitando, que a Patrulha da Brigada, continue passando,
porque já fazia um tempo atrás, um Patrulhamento, só gostaria que fosse enviado a
Brigada, para que volte o patrulhamento, em função do vandalismo que estão sofrendo, a
bica de água, e a escola, por causa do usuários de drogas que ali se concentram, e estão
fazendo vandalismo naquela região, muito obrigada, e uma boa semana a todos.
VEREADOR TELMO VIEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Primeiro eu quero
começar parabenizando a grande festa proporcionada, por servidores, e quem estava
empenhado para fazer para Taquara, uma grandiosa festa, como foi feita no domingo,
parabéns a todos os servidores, e ao Prefeito, também não posso deixar de me solidarizar
com o CPERS, especial, a todos esses professores que lutam pela nossa educação, que é à
base de tudo, eu associo, educação e segurança, infelizmente essas duas classes não são
consideradas a respeito do Governo Brasileiro, porque é nacional essa paralisação, o
professor publico, que tanto nos proporciona em nossa vida, as nossas conquistas, as
nossas realizações, estão privadas daquilo que lhe és merecido, que é um salário digno,
igualmente ao Policial da Brigada, da Policia Civil, aos seguranças dos presídios, são esses
que nos temos que assegurar pela mão e dizer, essa luta é nossa, temos que estar juntos,
sou solidário a essas questões, também estou enviando ao Executivo, solicitando que o
Bairro Santa Maria, na Rua João Manoel Correa, a antiga rua que da acesso a Igrejinha,
que lá os moradores estão reivindicando por melhorias naquelas estradas, então estou
fazendo essa solicitação, também to solicitando em Padilha, lá tem uma ponte no final,
que da acesso a Batingueira e a Padilha Velha, essa ponte, um caminhoneiro se perdeu,
avanço pela ponte, e isso faz 10 anos que a ponte não tem para peito, isso causa
insegurança para quem passa por lá, também estou solicitando ao Secretario de Transito,
Paulo Muller, então estou solicitando que refaça as pinturas nas pontes do Rio da Ilha, e
da Padilha, a do Centro, em frente a um bar, porque quem vem de fora não percebe essas
pontes, porque estão totalmente apagadas, eu esse dias quase sofri um acidente, por não

ter placas avisando da ponte, e a pintura, a noite não nos da condições de ver a pista ali,
bom por hoje era isso ai, uma boa semana, e muito obrigado a todos. VEREADOR
VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA. Saúda a todas as pessoas presentes. Fiz um
requerimento encaminhando votos de congratulações, a jovem Daiane de Almeida, pela
formatura de Soldado do Corpo de Bombeiro, realizado no dia 19 de Abril, sendo a
primeira mulher a ser formada em Taquara nessa Corporação, parabéns por este esforço e
objetivo alcançado, que Deus ilumine o desempenho de seu trabalho, também enviando
votos de congratulações a todos os jovens da Igreja Assembleia de Deus, o primeiro setor
do Bairro Empresa, pelo décimo oitavo encontro de jovens, realizados nos dias 19,20,21,
com o tema, aquele que está em cristo, nova entidade tem, parabéns a todos, e que Deus
continue iluminando esses jovens para o crescimento desse trabalho, também nessa
noite, recebemos aqui, Professore Gerusa, representando o CPERS, e ver a situação que se
encontra a nossa educação, no País, no Estado, e agente pode sentir na pele, saber o que
é a recepção da Coordenadora da Segunda Coordenadoria de Educação de São Leopoldo,
a qual todo mundo sabe aqui, no qual sou Presidente do Conselho Escolar do CIEPE, e três
vezes marcado de irem naquele colégio, e estando interditado, não vieram, pra resolver o
problemas, nos fomos com a Diretora Manuele, com o Jairo Presidente do CPM, até lá,
ficamos de plantão para tentar conversar com eles, nos receberam, mas desumanamente
como a Rosana da Segunda Coordenadoria tratou a Manuele Diretora, aonde nos fomos
para um discutição muito feia, e quase ocorreu briga, para poder nos ouvir, e disseram
que não tinha condições, nos pedimos providencias urgente, e quando nos chegamos em
Taquara, as 16horas 30min, da tarde de volta, quando foi 17horas 45 min, na sexta feira,
tava um engenheiro do Estado, até quero agradecer aqui o Vereador Eduardo, que é uma
amigo dele, um grande parceiro, o Joel, tava ali no colégio, mesmo sendo Adventista, já
era um horário diferente, ele venho ali, trouxe uma empresa, e começaram as obras, para
poder ser desinterditado, mas é um absurdo a forma que o PT trata a Educação de nossa
País e de nosso Estado, é um absurdo, agora a ultima informação que me deram, sobre as
casas invadidas, é que o Comandante da Brigada Militar de Taquara, não pode tirar sem
informar a Casa Civil, ao Governador Tarso Genro, para desocupar as obras, das casas que
estão invadidas, e que estão destruindo, porque o PT é a favor de invasão, não falam, mas
a verdade é isso, por isso tem que se da Casa Civil, para mandar o reforço Policial, é um
absurdo que isso ta acontecendo, e quero aqui solicitar Presidente, que o Senhor
convoque o Comandante da Brigada Militar, para vir aqui a esta Casa, e falar se é verdade
isso, só mandam reforço Policial, a hora que o Governador mandar, então é um absurdo o
que se está acontecendo, solicito com a máxima urgência, e trouxe algumas fotos para
mostrar para vocês, sobre o que o Vereador Arleu já falou, a situação que ta o lixo em
nosso Município, é u absurdo no interior, é um absurdo na cidade, os caminhões andando
contra mão, conforme um morador me falou, varias fotos que podem causar um acidente,
o morador foi falar com ele, e ele disse que tem lei para isso, eu não conheço essa lei, é
um absurdo a forma que essa empresa, eu não sei quem é o dono, até esses dias fiz uma
pergunta, e até agora ninguém me respondeu, quem é o dono dessa empresa, e que tome
providencias, o recolhimento da forma que tem sido feita, ta muito feio, e os contêiner,
eles devem ter vendido Vereador Arleu, faz mas de dois meses que eu pedi aqui, falaram
que iriam levar, decerto levaram para outro Município, solicito o patrolamento urgente no
alto de Santa Rosa, até a ERS020 até o km4, que ta um absurdo aquela estrada, quem viu
o NH de hoje, viu no final, na capa de fora, um grande parceiro, que eu vim nessa Casa e já
pedi, e ate agora o Prefeito não mandou o projeto para esta Casa, para ajudar a biblioteca
publica, Amigos do Livro, e tem vindo vários projetos, eu to esperando que venha o
projeto aqui, para ajudar a biblioteca, Amigos do Livro, faz um grande trabalho, o Betão
esta na capa do NH, sobre o projeto carinho de lomba, e também quero agradecer ao

Prefeito, que semana passada eu procurei ele, por um caso serio que se encontra ali, de
uma rede de esgoto, muito tempo no Bairro Empresa, na Rua Buenos Aires de Lima, quem
não conhece ali as verduras, sobre a rede de esgoto que tem que ser feito ali, e ele
prontamente mandou na hora, o Inácio, a ver a situação, e prometeu de resolver, então
quero agradecer a ele, e a todos os colegas aqui, e Senhor Presidente, também solicitar
nesta Casa, um requerimento verbal, que seja estudado o chamado aqui nesta Casa, uma
reunião com os contabilistas, antes de votar o projeto 67, porque eu fiquei preocupado
com esse projeto aqui, nos temos que estar bem atentos, um grande abraço a todos, que
Deus ilumine cada um, muito obrigado. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES. Saúda a
todas as pessoas presentes. Tenho muito escutado, por maios de comunicação, que
Taquara nada se cria, nada funciona em termos de lazer, mas tenho acompanhado muitos
eventos em nosso Município, nos últimos dias, a Sandra também comentou esse fato,
iniciando lá no dia 13, no kerb do Entrepelado, belíssimo kerb do Entrepelado, o Guido foi
um dos que promoveu lá, dia 14 no domingo, a prova do TAC, Campeonato Brasileiro, dia
17 o passeio ciclístico, dia 14 o Motoshow, 15 anos de Motoshow em taquara, o parque da
Associação lá super lotado, pessoas vindo de todos os lugares, dia 21 a careteada, dia 21
também, o Baile do Morro Alto, 22 no domingo agora, o kerb do Rio da Ilha, o excelente
kerb, igual do Entrepelado, estão cultivando as tradições antigas, um evento promovido
pela Associação dor Rei de Kerb, e também no dia 21 e 22, o festão campeiro na sede do
Fogão Gaucho, um publico muito grande lá, estive falando com o patrão Genilton, ele
estava muito satisfeito com o evento, agradeceu pelo singelo apoio da Câmara de
Vereadores naquele evento, e também estava bastante preocupado com o futuro daquele
parque, esse ano já não saiu a Expocampo, por falta de condições, e me preocupa para o
próximo ano a Expocampo, onde vai ser realizada, porque daqui um ano, o parque vai esta
pior do que esta hoje então acho que a Administração Municipal, deve começar dez de
agora a se preocupar num local para promover a Expocampo do ano que vem, que eu
acho que seria muito positivo que a Expocampo seja realizada junto com o festão
campeiro, isso falto, ontem estive visitando lá, faltou com que a Expocampo estivesse
sendo realizada no mesmo dia, pelo publico que ali circulava, deveriam aproveitar o seu
tempo, e visitar o que Taquara tem a oferecer, e ontem a noite, uma grande festa no
Centro, a festa dos 127 anos do Município, uma festa muito linda, eu nunca tinha visto,
juntar tanta gente, como juntou ontem a noite, ali na praça perto da Prefeitura, não
concordei com uma coisa, que foi o Município liberar bebida alcoólica, eu acho que isso foi
uma coisa negativa para essa festa, o Município distribuir bebida alcoólica de graça, o
único ponto negativo que eu achei, mas no mais a Administração Municipal esta de
parabéns, então acho que nos temos que acreditar mas em nosso Município, em termos
de eventos, eu acho que eventos nos estamos bem, fiz uma indicação também para o
Secretario de Planejamento, junto com este Vereador, também convido os demais, para
agente faze uma visita na nova creche, e do posto de saúde da Santa Rosa, visitar aquela
obra que esta sendo construída, para que depois de pronta, nos não podermos colocar
defeitos, se estiver algum defeito, nos vamos acompanhando dez de agora, para daqui a
pouco não seja investido, mais mão de obra e material, em cima de uma coisa que não
está sendo bem feita, não to dizendo que ela não ta sendo bem feita, mas vamos ter que
fazer essa vistoria, então fiz essa solicitação para o Secretario de Planejamento,
acompanhar esta obra, sexta feira dia 19, estivemos, eu, Guido, Telmo, Régis, em Novo
Hamburgo, na formatura dos novos soldados, tanto dos Bombeiros, quanto da Brigada
Militar, e aproveitamos a oportunidade para entregar ao Coronel, um pedido de
manutenção da Patrulha rural, e também ontem transcorreu o dia de tira dentes, e
também o dia do Policial, e quero parabenizar toda a classe de Policiais, pelo seu dia de
ontem, essa classe que nos da a segurança, também tive semana passada em Ilha Nova,

acompanhando as obras de instalação da rede de água, daquela localidade, e também na
semana passada, eu fiz um pedido para a Administração Municipal tomar, agir em cima da
manutenção daquelas estradas lá, o que eu tinha pra dizer hoje era isso, quero desejar a
todos uma boa semana, VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS. Saúda a todas as pessoas
presentes. Dizer que o Estado faz tempo, que cada um, cada Prefeito ou Governador que
entre, eles prometem que vão melhorar o salário, pessoal, até tomo às vezes um partido,
e acabam as coisas não se realizando, então eu acho que deve fazer como aconteceu em
2004,2005, nos tínhamos servidores do Município que ganhavam 4 padrões abaixo do
salário mínimo, em 2005 o Prefeito Kaiser entrou, junto com o Sindicato da Assessoria
Jurídica, nos conseguimos reverter essa situação, hoje o salário do padrão 1, deve estar
em 780 reais, Prefeito Délcio também, nos conseguimos uma pequena melhora, e hoje já
está de novo defasando o salário dos servidores, principalmente nos cargos de operadores
e motoristas, os cargos que são um dos maiores cargos, e nunca houve uma reclassificação
de padrão, que é necessário fazer agora, no ano passado venho um projeto para essa
Casa, quando os fiscais passaram em torno de três mil e quinhentos reais, quando o
motorista operador ganha mil e nove reais, no começo de carreira, eu pergunto a vocês,
bota uma maquina de 1 milhão de reais na mão de uma pessoas para parar mil e nove
reais, é realmente uma vergonha, porque não da um salário do meio do mínimo, então
como esse quadro sempre ficou para trás, talvez o Prefeito Tito tenha que refazer uma
reclassificação, para que esses servidores não ficam com o salário achatado, porque esses
dias se falava nesse assunto, ágüem disse, mas tem os motoristas de carros pequenos,
mas esses andam 4 pessoas para Porto Alegre dentro desses automóveis, a
responsabilidade é do motorista, setor publico, a responsabilidade é do motorista, basta
ver nas descrições analíticas dos casos, também participei das festas desse final de
semana, o Município teve um grande numero de publico, quanto nas careteadas, como no
Fogão Gaucho, como ontem, a partir das 3 horas da tarde, na praça em frente ao
Município, então que isso continue, pelo numero de pessoas, da pra ver que elas gostam
disso, eu só não quero falar em relação a ONCOPREV, quero dizer pra vocês o seguinte,
pra fazer alguma coisa em cima da área publica, tem que passar por está Casa, isso eu
dizia no ano passado, como que foram construir uma are publica, é do hospital aquela
área, o hospital é do Município, quem compro esse hospital foi o Município, quem ta
pagando é o Município, eu disse, vão fazer algumas coisas erradas, primeiro, porque
fizeram um prédio lá, não sabem como foi feito, daí o questionamento ta valendo, porque,
quem é que sabe, como foi proposto essa obra, o hospital propôs para os particulares
fazer, ou o hospital fez, vocês sabem, algum de vocês sabem, ninguém, então quero dizer
para vocês, eu dizia, para fazer alguma coisa em cima de área publica, precisa da
autorização da Câmara, o que não ouve, pessoal quero dizer para vocês, a coisa não é tão
fácil, como ta parecendo ai, na hora em que as coisas partirem para legalização, com
certeza teremos problemas, eu não entendi a forma de como foi feito, claro que não cabe
a Câmara fazer o projeto para decidir isso, mas para um pouquinho, o Diretor do Hospital
deveria estar atento a isso, saber que não pode fazer uma construção, apesar que eles
administram o hospital, mas eles não administram as áreas que são do Município, as áreas
de terra do Município, elas tem que passar por aqui, vocês tão vendo aqui que tem um
projeto, e nos vamos ter que revogar, para poder fazer uma doação, e é igual para o
hospital, e para qualquer outro setor de saúde de nosso Município, então vamos aguardar
ai, quero conversar com todos os Vereadores no termino da reunião, para nos vermos e
marcarmos uma reunião, com o Prefeito, vamos ver a forma que foi feito isso, com o
hospital, a forma de como eles fizeram isso, ninguém sabe, eu acho que o próprio pessoal
que fazia parte do Governo ano passado, não sabe como foi feito, eu acho que ninguém
foi consultado em relação a isso, era isso, muito obrigado. Após a Palavra em Expediente o

Presidente da Casa deu início a Ordem do Dia, solicitando que a Diretora Legislativa
procedesse na leitura dos Projetos em pauta, para posterior discussão e votação em
Plenário. ORDEM DO DIA: 1ª votação de Mérito: PROJETO DE LEI Nº 065/2013 (Executivo
Nº 056) Revoga a Lei Municipal nº 4.125, de 17 de dezembro de 2008, que autoriza o
Poder Executivo doar área de terras para a Empresa Indústria de Madeiras Módulo Ltda.
APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 066/2013 (Executivo Nº 053) Autoriza o
Poder Executivo a repassar recursos financeiros para a ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS
ANIMAIS DE TAQUARA – APATA, e dá outras providências. APROVADO por unanimidade.
Manifestaram-se os seguintes Vereadores: Nelson Martins, Guido Mario, Sandra
Schaeffer, Luiz Carlos Balbino, Moisés Rangel e Adalberto Soares. PROJETO DE LEI Nº
067/2013 (Executivo Nº 060) Dispõe sobre o vencimento do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza – ISS Fixo dos profissionais autônomos, conforme Lei Municipal nº
3.175, de 30 de dezembro de 2013, e dá outras providências. O referido Projeto foi
retirado de pauta pelo Presidente para que seja melhor analisado pelos Vereadores.
Manifestações: Nelson Martins, Arleu Machado, Valdecir de Almeida, Régis de Souza e
Guido Mario. PROJETO DE LEI Nº 068/2013 (Executivo Nº 062) Autoriza o Poder Executivo
a firmar convênio com a Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, e dá outras
providências. APROVADO por unanimidade. 2ª VOTAÇÃO: PROJETO DE LEI Nº 048/2013
de autoria do VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO - Institui o programa de Melhoria
da fertilidade do Solo e dá outras providências. Num primeiro momento o Relator da
Comissão Geral de Pareceres, Vereador Arleu Machado apresentou Parecer favorável ao
Projeto na sua forma original, acompanhados de votos favoráveis ao Parecer dos
Vereadores Régis de Souza e Sirlei Silveira. O Vereador Moisés Rangel apresentou duas
Emendas Modificativa e Aditiva ao Projeto e a Comissão Geral de Pareceres num segundo
o Relator Vereador Arleu Machado, juntamente com os demais membros da Comissão,
Vereadores Sirlei Silveira e Régis de Souza são de Parecer contrário as Emendas. Também
a Comissão de Orçamento Finanças e Fiscalização, apresentou Parecer de nº 036,
favorável ao Projeto. O Presidente colocou as Emendas em votação e as mesmas foram
APROVADAS com 08 (oito) votos favoráveis dos Vereadores: Moisés Rangel, Eduardo
Kohlrausch, Adalberto Lemos, Lauri Fillmann, Valdecir de Almeida, Luiz Carlos Balbino,
Sandra Schaeffer e Telmo Vieira. E, 06 (seis) votos contrários dos Vereadores: Sirlei
Silveira, Roberto Timóteo, Arleu Machado, Guido Mario, Régis de Souza e Adalberto
Soares. A seguir o Projeto acompanhado das Emendas foi APROVADO por unanimidade.
Manifestações: Moisés Rangel, Guido Mario, Eduardo Kohlrausch, Telmo Vieira, Nelson
Martins, Adalberto Lemos, Lauri Fillmann, Valdecir de Almeida, Adalberto Soares e Luiz
Carlos Balbino. Após a Ordem do Dia, o Presidente da Casa colocou em deliberação do
Plenário as seguintes Moções: Moção de Apoio nº 006, de 15 de abril de 2012 de autoria
do Vereador Roberto Timóteo com apoio de todos os Vereadores – Unificação do
Comando da Brigada Militar no Vale do Paranhana. APROVADA por unanimidade. Moção
de Apelo nº 007, de 08 de abril de 2013, de autoria do Vereador Telmo Vieira, com apoio
de todos os Vereadores – Permanência da Patrulha Rural criada pela Companhia da
Brigada Militar em Taquara. APROVADA por unanimidade. Moção de Apelo nº 008, de 22
de abril de 2013, de autoria do Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos, com
apoio de todos os Vereadores - Curso Gratuito de Magistério para o próximo ano letivo em
Taquara. APROVADA por unanimidade. Após, com a concordância dos demais Vereadores
o Presidente colocou em bloco a votação da matéria a seguir e a mesma foi APROVADA
por unanimidade. Segue a matéria: Requerimentos: Nºs 098 a 105/2013; Requerimento
de Pedido de Informação: Nº 052/2013; Indicações: Nºs 370 a 388/2013; Requerimentos
Verbais: VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: 1º - Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria competente proceda no conserto de uma boca de lobo localizada na

Rua Lima, nº 306, no Bairro Empresa, pois a mesma encontra-se com a tampa quebrada e
por ser um cano de mais ou menos 1 metro de altura causa sério risco de acidente a todos
que por ali transitam. VEREADOR LAURI FILLMANN: 2º - Solicito que o Executivo
Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras proceda no encaminhamento de
patrolamento e ensaibramento da estrada de Tucanos, trecho que liga do Smaniotto até a
ERS 239. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: 3º - Solicito que o Executivo Municipal,
através da Secretaria competente proceda na revisão e substituição de luminárias
queimadas nas localidades de Açoita Cavalo e Patomé. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO
RODRIGUES DOS SANTOS: 4º - Solicito que a Presidência desta Casa Legislativa através do
Jurídico faça uma consulta ao judiciário e nos informe qual a real condição que se
encontra o último Concurso Público realizado pela Prefeitura Municipal, pois temos
informação extraoficial que está sendo questionado na justiça só o Concurso do Ensino
Infantil e não o Fundamental. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: 5º - Solicito que
o Presidente Nelson José Martins convide o Comandante da Brigada Militar de nossa
cidade para vir a esta Casa Legislativa prestar esclarecimentos sobre a não liberação de
reforço policial no que se refere as casas invadidas do Bairro Empresa. 6º - Solicito que o
Presidente Nelson José Martins agende reunião com os contribuintes de nossa cidade para
tratar do Projeto de Lei nº 067/2013 (Executivo nº 60) que: “Dispõe sobre o vencimento
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS Fixo dos Profissionais autônomos,
conforme Lei Municipal nº 3.175, de 30 de dezembro de 2013, e dá outras providências.”
7º - Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no
recolhimento do lixo depositado nas lixeiras encontradas em toda a extensão da Avenida
Sebastião Amoretti, pois há muito este trabalho não é feito. Em seguida o Presidente
procedeu na leitura dos seguintes Comunicados: 1º - Dia 24/04, próxima quarta-feira, às
9h haverá reunião com o Delegado de Polícia Luiz Carlos Aguiar de Abreu, juntamente com
os Vereadores desta Casa, a porta fechada, na sala de reuniões, para tratar do inquérito
policial que apura as circunstâncias de como ocorreu o incêndio dessa Casa Legislativa,
que se encontra em andamento. O pedido desta reunião é de autoria do Vereador
Eduardo Kohlrausch, aprovado em Plenário. 2º - Também dia 24/04, às 15h ocorrerá a 2ª
reunião com os Vereadores convidados das cidades de Igrejinha, Três Coroas, Rolante e
Riozinho, a qual foi solicitada pelo Vereador Eduardo Kohlrausch, para tratar da busca de
mais efetivo policial, bem como a aquisição de uma balança para pesagem de caminhões
destinada ao Batalhão da Policia Rodoviária Estadual de Taquara/RS. A 1ª reunião foi
realizada no dia 03 de abril do corrente ano, às 15h, no Plenário desta Casa. Nada mais
havendo a tratar, às 21h48min, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a presente Sessão Ordinária, agendando outra para o dia 29 de abril do
corrente ano, às 19 horas, no Plenário desta Casa. E, para constar, lavrei a presente Ata,
que segue assinada por mim Silvana Fernandes Lopes e pelo servidor Diego Miranda, o
qual transcreveu a Palavra em Expediente, onde após lida e aprovada também será
assinada pelos Vereadores desta Casa Legislativa. Sala de Sessões, 22 de abril de
2013........................................................................................Silvana Lopes e Diego Miranda.

