ATA Nº 3.889
Aos 29 dias do mês de abril do ano de 2013, às 19h, no Plenário da Câmara de Vereadores de
Taquara/RS, realizou-se a 19ª 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 o Senhor Eloi Dillemburg fizesse uso da
Tribuna Popular, para falar em nome do Grupo da 3ª idade “Sempre Vivas”. Depois disso o
Vereador Eduardo Kohlrausch solicitou inversão de pauta devido a compromissos assumidos
e a mesma foi colocada em deliberação do Plenário sendo aprovada por todos os Vereadores.
Na sequência o Presidente solicitou que a Servidora Marilene Wagner procedesse na leitura
dos ofícios e das matérias que deram entrada nesta Casa, para o conhecimento de todos.
OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 315/2013, encaminha Leis Municipais nºs 5.195 a
5.197, sancionadas em 16 de abril de 2013. OFÍCIO Nº 329/2013, encaminha Leis Municipais
nºs 5.198 a 5.200, sancionadas em 19 de abril de 2013. OFÍCIO Nº 332/2013, em atenção a
Indicação nº 305/2013 do Vereador Roberto Timóteo, contida no Ofício D.L nº 141/2013.
OFÍCIO Nº 330/2013, em atenção ao Requerimento Verbal do Vereador Arleu Machado,
contido no Ofício D.L nº 141/2013, aprovado em Sessão Ordinária do dia 25/03. OFÍCIO Nº
333/2013, em atenção a Indicação nº 306/2013, do Vereador Roberto Timóteo, contida no
Ofício D.L nº 141/2013. OFÍCIO Nº 335/2013, em atenção ao Despacho nº 012/2013, da
Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização, referente ao Projeto de Lei nº 050/2013,
que trata do Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura e Piscicultura
Familiar. OFÍCIO Nº 338/2013, apresenta Veto Total em relação ao Projeto de Lei nº
042/2013, de autoria do Vereador Eduardo Kohlrausch que: Isentam do IPTU – Imposto
Predial Territorial Urbano os Policiais Civis, Policiais Militares, Policiais Rodoviários,
Bombeiros e Agentes Penitenciários que trabalham e possuem residência fixa na cidade de
Taquara/RS e que recebam proventos mensais de até 6 (seis) salários mínimos. OFÍCIO Nº
342/2013, em atenção ao Requerimento de Pedido de Informação nº049/2013, do Vereador
Roberto Timóteo, contido no Ofício D.L nº 184/2013. Memorando nº 115/2013, da
Secretaria Municipal de Assistência Social: Em atenção a Indicação nº 360/2013, do
Vereador Roberto Timóteo. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEI: VETO TOTAL AO PROJETO
DE LEI Nº 42/2013 de autoria do VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Isentam do
IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano os Policiais Civis, Policiais Militares, Policiais
Rodoviários, Bombeiros e Agentes Penitenciários que trabalham e possuem residência fixa na
cidade de Taquara/RS e que recebam proventos mensais de até 6 (seis) salários mínimos.
RESOLUÇÃO Nº 005/2013 de autoria da MESA DIRETORA: Regulamenta a apresentação de
proposições nos dias de reuniões legislativas ordinárias da Câmara de Vereadores. PROJETO
DE LEI Nº 069/2013 de autoria do VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH - Inclui no
Calendário de Eventos do Município de Taquara/RS o PASSEIO TAQUARA BIKE NIGHT.
PROJETO DE LEI Nº 070/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO Altera o artigo 37 da Lei Municipal Nº 720, de 30 de dezembro de 1976, Código Tributário,
criando parágrafo 1º e 2º. PROJETO DE LEI Nº 071/2013 (Executivo Nº 063) Altera a redação

da Lei Municipal nº 5.166, de 26 de fevereiro de 2013, que autoria o Poder Executivo
contratar até 18 professores de Ensino Fundamental, por tempo determinado e dá outras
providências. PROJETO DE LEI Nº 072/2013 (Executivo Nº 064) Autoriza o Poder Executivo
contratar, temporariamente, professores para as disciplinas de Educação Física, História e
Geografia, para o ano letivo 2013, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 073/2013
(Executivo Nº 065) Altera o Quadro de Cargos de Provimento Efetivo, no âmbito do poder
Executivo Municipal, disciplinado nos artigos 3º e 4º da lei Municipal nº 3.771/2006 e dá
outras providências. PROJETO DE LEI Nº 074/2013 (Executivo Nº 066) Altera o Quadro de
Cargos em Comissão e Funções Gratificadas, no âmbito do Poder Executivo Municipal, da Lei
Municipal nº 3.771/2006 e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 075/2013 (Executivo
Nº 067) Autoriza o Poder Executivo contratar, temporariamente, agentes administrativos, e
dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 076/2013 (Executivo Nº 068) Autoriza o Poder
Executivo contratar, temporariamente, Secretário de Escola e, dá outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 077/2013 (Executivo Nº 061) Autoriza o Poder Executivo a firmar Termo
de Permissão de Uso de Bem Imóvel com empresa AMBIENTE VERDE INDÚSTRIA LTDA. CNPJ
nº 14.892.407/0001-85. REQUERIMENTOS: Nº 105/2013 VEREADORES GUIDO MARIO PRASS
FILHO E ADALBERTO CARLOS SOARES, com apoio dos Vereadores Lauri Fillmann e Temo
Vieira: Vem através deste enviar Votos de Pesar aos familiares do senhor Sérgio Luiz Müller,
que veio a falecer no dia, 23/04, próximo passado. Sentimo-nos incapazes de encontrar
palavras de consolo nesse momento, porém, desejamos expressar nosso profundo pesar pelo
ocorrido. Nº 106/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES e Bancada do PP: Viemos
através deste com muito orgulho parabenizar o CTG O Fogão Gaúcho por ter recebido na
noite de 23 de abril do corrente ano o Troféu Pioneiro que foi entregue pelo padrinho “35”
CTG em Porto Alegre. Fundado em 07 de agosto de 1948, o Fogão Gaúcho foi o primeiro CTG
do interior do Rio Grande do Sul onde sempre buscou zelar e preservar a cultura gaúcha em
seus belíssimos eventos. Parabéns, e que Deus ilumine a todos para que continuem essa
jornada. Nº 107/2013 VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Encaminho Votos de
Congratulações às atividades de luta e defesa aos professores e funcionários das escolas da
rede estadual de ensino pelo ato que se deu nos dias 23, 24 e 25 de abril de 2013, onde sou a
favor do cumprimento do piso salarial do professor e funcionários públicos das escolas
estaduais e sou contra o desmonte da educação pública promovida pelo Governador Tarso.
Estou à disposição da categoria e de suas demandas. Nº 108/2013 VEREADOR GUIDO MARIO
PRASS FILHO e Bancada do PP, em nome da Casa: Os Vereadores que compõem a Bancada do
PP de Taquara/RS enviam Votos de Congratulações a toda equipe da TCA pelo troféu “Prêmio
Nacional de Inovação” recebido na última terça-feira dia 23 de abril. Parabéns a todos e que
continuem cada vez mais desenvolvendo projetos tão importantes para nossa cidade e
região. Nº 109/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Vem através do presente,
enviar Votos de Congratulações ao Doutor Thiago José Dal Bosco, Médico que atua em nossa
cidade desde 2006, e atualmente atende na UTI e Emergência do Hospital Bom Jesus e na
Secretaria Municipal de Saúde. Natural de Erexim formou-se na Universidade Federal do Rio
Grande do Sul e desde então vem prestando um excelente trabalho tratando com muito
carinho e dedicação todos os seus pacientes. Parabéns Dr. Thiago que Deus o ilumine para
que continue com esse carisma que num primeiro momento já ameniza qualquer dor. Nº
110/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO e Bancada do PP: A Senadora Ana Amélia
Lemos: Em reunião no Diretório do Partido Progressista desta cidade, realizada no dia
25/04/2013, foi deliberado o que segue: O Partido Progressista de Taquara/RS é contrário à
aprovação da PEC 37/2011, que está em tramitação no Congresso Nacional e pretende retirar
poderes investigatórios do Ministério Público (MP) e estabelecer que a investigação criminal
seja prerrogativa exclusiva da polícia cível e federal. Nesse sentido os Vereadores que
compõem a Bancada do PP nesta Casa Legislativa, encaminham o presente Requerimento
parabenizando a posição da Senadora Ana Amélia Lemos tomada publicamente sendo

contrária a referida PEC. Nº 111/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS
SANTOS e Bancada do PP: Solicito à Mesa Diretora que formalize parceria com a FACCAT, sem
ônus para a Câmara, para a realização da Audiência Pública sobre Desenvolvimento no
Município. Trata-se de importante apoio, com subsídio acadêmico, para a realização deste
debate sobre o cenário local, suas fraquezas e potencialidades e as políticas públicas que
devem ser implementadas para o fomento da economia e o desenvolvimento social. Nº
112/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito à METROPLAN
informações sobre a existência de recursos disponíveis a serem aplicados em pavimentação
no Município de Taquara/RS, bem como, do procedimento necessário para o
encaminhamento de projetos. O Município de Taquara é componente da região
metropolitana, porém bastante carente de ruas em condições para o adequado trânsito.
Falta asfalto e infraestrutura, razão pela qual se mostra necessário que investimentos
estaduais sejam aportados nesta cidade. Nº 113/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO
RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito à Empresa Brita Rodovias que providencie com o máximo
de urgência o conserto de uma passagem de madeira existente junto a ERS 115 em frente à
Associação dos Motoristas, bem como seja pintada uma faixa de pedestre naquele local. Tal
pedido se justifica por já termos dois acidentes com pessoas idosas que utilizam esta
passagem para os cursos de danças que se realiza do outro lado da rodovia na Associação dos
Motoristas e a urgência se dá por ser a única passagem nas proximidades. Nº 114/2013
VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Ao cumprimentá-lo cordialmente
venho através deste requerer que o Senhor José Henrique Vieira Fernandes, responsável pela
1ª Superintendência Regional do DAER - Esteio, possa analisar a forma como está o trânsito
na ERS 020, Km 48, 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
Terezinha, e a Rua 7 de Setembro, Bairro Cruzeiro do Sul, para que busque 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 início e final, gerando um risco de morte a quem
quer que tente efetuar a travessia. Justifico a urgência, no atendimento do presente
requerimento, devido ao fato de os acidentes se repetirem com uma frequência muito
grande, sendo que há três semanas houve um acidente envolvendo uma motocicleta e um
veículo, vitimando fatalmente, uma mãe de família, moradora do Bairro Cruzeiro do Sul.
Solicitamos uma atenção especial para com o referido trajeto e, aproveitamos para enviar,
em anexo, os dados estatísticos referentes à acidentabilidade na ERS 020, Km 48, no período
de 01/01 à 15/04/2013. Nº 115/2013 VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Vem
através deste enviar Votos de Congratulações ao 5º Encontro do Círculo de Oração Maranata,
Congregação do Bairro Cruzeiro do Sul, com o Tema: “...A luz ainda está convosco por um
pouco tempo...”. (JO 12.35ª). Parabenizo a todos pela realização de mais este belíssimo
encontro, e que Deus os ilumine para que continuem este trabalho. Nº 116/2013 VEREADOR
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que a Mesa Diretora desta Casa
Legislativa agende reunião com a direção da CORSAN local e a Prefeitura, na Câmara de
Vereadores, para debatermos a falta de água em zonas urbanas encravadas na zona rural, o
mais urgente possível. Com ênfase, a localidade de Morro Negro, que apresenta problemas
no abastecimento. REQUERIMENTOS DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Nº 053/2013 VEREADOR
GUIDO MARIO PRASS FILHO e Bancada do PP: Viemos através deste solicitar que o Executivo
Municipal informe a esta Casa quantas parcelas com os respectivos valores foram pagas até o
final de 2012, referente à compra do imóvel que está instalado o Hospital Bom Jesus. Nº
054/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO e Bancada do PP: Viemos através deste
solicitar que o Executivo Municipal informe a esta Casa como está a situação do imóvel que
está instalado o Posto de Saúde 24 horas, na Rua 17 de Junho. Nº 055/2013 VEREADOR RÉGIS
BENTO DE SOUZA: Ao acompanhar as demandas de nossa cidade constatamos diversas
atividades realizadas pela Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, tais como a pintura

de meio fio, faixas de segurança, placas de sinalização e manutenção das sinaleiras e rótulas.
De outro lado, vimos por meio deste, solicitar informações a quantas andam as tratativas de
manutenção e ampliação das câmeras de vigilância para o interior de nosso município.
Pedimos ainda, se no momento for possível apresentarmos, cópia do convênio com o
Governo Federal e prestação de contas, inclusive das tratativas que estão em andamento. Nº
056/2013 VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Ao Senhor Secretário Municipal e
Coordenador do PROCON, apresentamos o Pedido de Informação com relação ao andamento
dos serviços do PROCON municipal: Qual a equipe e funções desempenhadas? Qual a
estrutura física de atendimento em espaço e conforto aos munícipes? Se existe veículo para
deslocamento nas ocorrências apresentadas pela comunidade? Se existem fiscais para
abordagem e fiscalização padrão nos estabelecimentos do município? Se existem projetos
em andamento de captação de recursos junto ao PROCON - Estadual e Ministério Público
Federal, se tiver quais são e qual a sua fase no momento? Nº 057/2013 VEREADOR EDUARDO
CARLOS HOHLRAUSCH: Solicito ao Executivo Municipal informações se já foi protocolado
junto à Metroplan em Porto Alegre, o pedido de asfaltamento e troca de canos para
drenagem pluvial na Rua Princesa Isabel, lembrando de que o total é de cerca de 550 metros
de asfalto, e aquela comunidade sofre há vários anos, (mais ou menos 20 anos), com
alagamentos constantes e o asfaltamento aliado a troca da canalização, com canos de maior
vazão de água, contribuiria para resolver o problema dos moradores, já que sofrem com isso
há 20 anos. Nº 058/2013 VEREADOR EDUARDO CARLOS HOHLRAUSCH: Senhor Prefeito,
venho por meio deste solicitar informações, se é verdade de que o Executivo Municipal pensa
em asfaltar a pista atlética do Parque do Trabalhador, a nossa preocupação é que esta pista,
ocorrendo o seu asfaltamento será provavelmente a 1ª Pista Atlética Asfaltada do Mundo, só
para o Senhor ter uma ideia, a SOGIPA que é um grande clube com muitos sócios que pagam
mensalidade para usar as dependências (inclusive a pista) manteve a pista com carvão, até
meados de 2009, quando substituíram pelo piso sintético. Portanto se asfaltar a pista ela
deixará de ser pista de atletismo. Atualmente o piso dela é de carvão mineral moído, um dos
pisos oficiais ou lado do piso sintético. Só para o Senhor ter uma ideia, a base em carvão tem
o contratempo de sujar os pés, mas em compensação evita lesões em articulações como
tornozelo, joelho, quadril e coluna. A pista asfaltada impedirá que novos atletas venham a
praticar o atletismo, impedirá que competições sejam realizadas, será um convite a veículos,
etc. Nesse sentido: Dou duas sugestões: Primeira delas, construir uma pista de caminha ao
redor da pista de atletismo, como falamos uma vez, consegue-se alcançar um total de 2000
metros, esta pode ser em bloqueto ou asfalto, mas particularmente acho que ficaria mais
bonito com bloqueto de concreto, como já lhe apresentei em outra ocasião. A segunda seria
ao invés de asfaltar, colocar uma camada de brita moída sobre o carvão da atual pista, a brita
teria o mesmo efeito do carvão, mas é mais eficiente em drenagem e não tem tanta poeira.
Lembro que a pista foi batalhada por anos pelos antigos atletas de Taquara, foram anos
brigando para ela fosse feita e agora penso que ela não pode ser simplesmente destruída.
Lembro também que ano passado houve uma discussão muito grande em relação ao piso do
ginásio do Parque do Trabalhador em razão da posição das madeiras, e a brincadeira era que
Taquara queria inovar no Esporte, e nós inclusive brigamos para que aquela inovação não
fosse feita, Peço que não tentem inovar no atletismo. Nosso esporte sobreviveu milênios sem
uma pista asfaltada. PS: Milito na área do esporte há 20 anos, desde maio de 1993, e me
coloco a disposição para auxiliar o Executivo Municipal, nas questões do esporte na cidade de
Taquara. INDICAÇÕES: Nº 389/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO e Bancada do
PP: Por meio desta Indicação solicitamos que o Executivo Municipal estude a viabilidade de
contratar temporariamente um caminhão destinado ao recolhimento de galhos provenientes
das podas de árvores nas ruas de nossa cidade. O pedido se justifica dado ao fato que um
caminhão apenas não está sendo suficiente ao recolhimento dos galhos, especialmente por
se tratar de um período de poda, com isso o que não é possível ser recolhido acaba secando

e obstruindo os bueiros causando mais transtorno ainda. Nº 390/2013 VEREADOR
ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a
Secretaria competente proceda no conserto de duas luminárias na localidade de Moquém,
próximo à residência de nº 255, entrada de acesso ao Rio da Ilha. Nº 391/2013 VEREADOR
ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal estude a viabilidade de
requerer junto a Delegacia Regional do Rio Grande do Sul que o Município de Taquara possa
receber em forma de doação veículos que foram retidos pela Receita Federal e se encontram
em depósitos das Delegacias Regionais. Esta proposição iniciou em 2011 com o Órgão Federal
e qualquer prefeitura ou entidade sem fim lucrativo pode encaminhar pedidos por meio de
ofícios que devem ser entregues nas Delegacias que pertencem os municípios interessados.
Os veículos são revisados e legalizados junto ao Detran para imediatamente serem usados
nas demandas do município. Segue em anexo cópia da reportagem que informa os passos da
solicitação. Nº 392/2013 VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Ao saudá-lo, vimos por meio
desta apresentar a proposição de realização de Fórum ou Seminário ou Congresso da
Segurança Pública Regional, isto é, dos Municípios de Taquara, Parobé, Riozinho Rolante,
Igrejinha, Três Coroas, Nova Hartz e São Francisco de Paula. Tendo como envolvidos, as
Prefeituras Municipais, Câmaras de Vereadores, Governo do Estado, Governo Federal,
Órgãos da Sociedade Civil, Associações de Bairros e Categorias, Sociedades, Sindicados de
Trabalhadores e empresários, CDL, CICS, GGIM, Servidores da Segurança Pública, SUSEPE,
Policia Civil, Policia Militar, Bombeiros, Defesa Civil, Policia Rodoviária, e demais órgãos, que
possam debater, sugerir, criticar, tirando assim diretrizes e metas a serem encaminhadas
para futuras ações. Nº 393/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o
Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente estude a viabilidade de
antecipar a “Campanha do Agasalho” deste ano, para que quando chegar o inverno mais
rigoroso as pessoas já possam estar usufruindo roupas mais quentes e assim se protegerem
do frio que se aproxima. Nº 394/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO e Bancada do
PP: Por meio desta Indicação informamos ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Tito Lívio
Jaeger Filho que Portaria Interministerial publicada na última quarta-feira (24) no Diário
Oficial da União tornará mais ágil a liberação de recursos federais destinados ao
enfrentamento e à prevenção de desastres naturais pelos estados, municípios e pelo Distrito
Federal. Ao mesmo tempo, fixa regras e cria mecanismos para tornar mais efetivo o controle
da aplicação dos recursos. São três as situações em que os recursos podem ser liberados, de
acordo com as regras agora estabelecidas: estiagens prolongadas; cheias, enxurradas,
inundações ou alagamentos; e deslizamento de encostas. Eles serão aplicados
exclusivamente na execução de obras e na prestação de serviços de engenharia. As
transferências podem ser realizadas pelo secretário de Estado (ou autoridade equivalente ou
superior), em três parcelas: a primeira, de no máximo 30% dos recursos, mediante a
comprovação da contratação da obra ou serviço; a segunda, de até 40%, após apresentação
do relatório de execução da primeira etapa; e a terceira, do restante dos recursos, após
apresentação do relatório de execução da segunda etapa, condicionado o seu desbloqueio à
apresentação dos boletins de medição. No caso de irregularidades ou de descumprimento
das condições, aplica-se a legislação vigente, que prevê, inclusive, a obrigação de devolução
dos recursos ao Tesouro Nacional, atualizados e acrescidos de 1%. Além de toda a
documentação exigida normalmente na prestação de contas, que funciona como um
primeiro instrumento de controle da aplicação dos recursos, a portaria estabelece que a
Controladoria-Geral da União poderá realizar visita de campo a qualquer tempo, para aferir a
execução da obra ou serviço. A visita será feita, obrigatoriamente, antes da aprovação da
prestação de contas final, e sempre que ocorrer uma destas três situações: ao detectar
indícios de inconformidade ou de irregularidade; ao receber apontamentos de órgãos de
controle; ou ao receber informação de ocorrência de irregularidade na execução. Nº
395/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS, Bancada do PP e

Valdecir Vargas de Almeida: Por meio desta solicitamos que o Poder Executivo organize
calendário das podas no Município, de forma planejada e transparente, por todas as regiões
municipais. Aproxima-se o mês de maio, em que tradicionalmente acontecem as podas no
passeio público e é importante que se faça esta ação de maneira organizada e de
conhecimento por todos. Nº 396/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS
SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda em
caráter de urgência no serviço de patrolamento e ensaibramento com rebaixamento na
entrada da Rua Projetada no início da Rua 7 de Setembro com a David Canabarro. Nº
397/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo
Municipal através da Secretaria competente proceda em caráter de urgência na realização de
calçamento da Rua Projetada, esquina com a Rua 7 de Setembro e David Canabarro, no
Bairro Santa Teresinha. Nº 398/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS
SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda no
recapeamento com asfalto na Rua Picada Gravatá até a Santa Rosa. Solicitação feita por dois
taxistas que usam diariamente este trecho. Nº 399/2013 VEREADORES ROBERTO TIMÓTEO
RODRIGUES DOS SANTOS E GUIDO MARIOS PRASS FILHO: Que o Executivo Municipal através
da Secretaria competente proceda com urgência no recapeamento com asfalto de um metro
de largura na Rua Medianeira, nº 213, até a Rua Picada Gravatá. A urgência se faz necessária
para poder dar o direito de ir e vir de um cadeirante que precisa fazer este trajeto duas vezes
por dia e o calçamento atual inviabiliza sua saída de casa. Nº 400/2013 VEREADOR ROBERTO
TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria
competente proceda com urgência na mudança de sentido da Rua 17 de Junho, junto ao
Posto 24 horas, possibilitando o trânsito de veículos nos dois lados da via. Nº 401/2013
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal
através da Secretaria competente proceda com urgência na pintura de faixa de pedestre e
pintura do quebra mola na frente do Supermercado Müller da Rua Picada Gravatá. Nº
402/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo
Municipal através da Secretaria competente proceda com urgência na realização de
calçamento na Rua Guaranis no Bairro Aimoré. Nº 403/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO
RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria
competente proceda no estudo para liberação de placa de TAXI para atender a localidade
entre os Bairros Petrópolis e Santa Rosa. Nº 404/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO
RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria
competente proceda em caráter de urgência na recolocação do calçamento na Rua Mundo
Novo, e após seja feita a canalização de esgoto, pois a mesma ficou totalmente abandonada.
Nº 405/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o
Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda em caráter de urgência na
confecção da canalização de esgoto que corre a céu aberto no início da Rua Farrapos com a
Rua Picada Gravatá. Nº 406/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS:
Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda em caráter de
urgência na realização de calçamento da Rua João Luiz Nicolini, no Bairro Santa Rosa. Nº
407/2013 VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Solicito a disponibilidade de incluir nos
planejamentos da Secretaria de Obras, Serviços Urbano e Meio Ambiente a fiscalização e
recolhimento de lixo e patrolamento e ensaibramento, junto as seguintes ruas de nossa
cidade: Bairro: Mundo Novo - Rua Rodolfo Von Hering, nº1635 (Pica pau) em frente à oficina
do Delci, lixo depositado (calícia) recolhimento. Bairro: Santa Maria - Rua Tristão monteiro,
entroncamento com Rua Rio Branco. Pessoas estranhas depositam lixos de toda a natureza,
fazer a limpeza com patrolamento e placa dizendo "Proibido colocar lixo". Desde já
agradecemos em nome da comunidade do Bairro Santa Maria, pela manutenção que vem
sendo realizada junto a Rua João Manoel Corrêa (estrada velha de Igrejinha) pelo
alargamento, patrolamento e ensaibramento desta via. Nº 408/2013 VEREADOR EDUARDO

CARLOS KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria
competente proceda no serviço de patrolamento e ensaibramento na Rua Anita Baroki de
Souza no Bairro Cruzeiro do Sul. Nº 409/2013 VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH:
Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente proceda na
colocação de 02 cargas de areia da Lagoa de Osório, junto a Pracinha das Crianças no Parque
do Trabalhador. Nº 410/2013 VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Através desta
Reitero a Indicação nº 166, datada de 18 de fevereiro do corrente ano no que segue: “Solicito
que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda na colocação de um
container para depósito de lixo, em frente à Secretaria Distrital e o Posto de Saúde na
localidade de Fazenda Fialho. Tal pedido se justifica, pois o lixo está sendo colocado no chão
servindo de atrativo para os cachorros e propiciando mau cheiro e proliferação de insetos.
Vale lembrar que este local deveria servir de exemplo e no momento está vergonhoso.”
pedido de faz necessário, pois até a presente data a referida solicitação não foi realizada. Nº
411/2013 VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal,
juntamente com a Secretaria competente proceda na recolocação dos cordões (meios fios),
ao lado da residência localizada na Rua Osvaldo Aranha, nº 1724, no Bairro Empresa. Tal
pedido se justifica, pois como mostram as fotos em anexo, a referida residência por estar em
um terreno rebaixado ao nível da rua, quando ocorrem chuvas torrenciais, o mesmo fica
alagado, entrando muitas vezes inclusive dentro da própria casa. Nº 412/2013 VEREADOR
EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a
Secretaria competente proceda no serviço de roçada, patrolamento e ensaibramento das
seguintes Ruas do Bairro Empresa: Santo Antônio da Patrulha e Arlindo Cândido Rangel.
MOÇÃO: MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 009/2013 - EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH, Vereador da
Bancada do PTB, com apoio dos demais Vereadores da Câmara Municipal de Taquara /RS,
que abaixo subscrevem, vem através da presente, encaminhar Moção de Repúdio à Proposta
da Emenda Constitucional nº 37, a chamada PEC DA IMPUNIDADE. A referida proposta retira
a atribuição de investigação do Ministério Público e dá exclusividade dessa atividade para as
Polícias. A PEC 37/2011, que acrescenta o § 10 ao Art. 144 da Constituição Federal para
definir a competência para a investigação criminal pelas polícias federais e civis dos Estados e
do Distrito Federal, que tramita no Congresso Nacional, causa profunda preocupação, pois
ela visa, através de emenda constitucional, retirar do Ministério Público o poder de deflagrar,
de imediato, a ação penal ou, ainda, de requisitar um ou outro documento que completaria o
quadro probatório necessário à eficaz persecução dos crimes econômicos como sonegação
fiscal ou previdenciária, fraudes no mercado financeiro ou de valores mobiliários, gestões
ilícitas de títulos de capitalização, delitos ambientais, dentre outros. Numa palavra, ao impor,
com exclusividade, a instauração de inquérito policial, para se repetir burocraticamente o
que já havia sido produzido no âmbito do órgão administrativo, a mencionada PEC 37 presta,
na verdade, um desserviço para toda a sociedade. Desse modo, em prol dos interesses, não
do Ministério Público ou da Polícia Federal, mas de todos os brasileiros, pois a impunidade
dos autores de crimes econômicos afronta e causa indignação às pessoas honestas e
trabalhadoras, espera-se que o Congresso Nacional rejeite a citada PEC 37. É preciso
caminhar para frente; aprimorar o nosso sistema de justiça penal. Seguramente, a criação de
monopólios investigatórios, além de ser uma medida retrógrada, somente trará benefícios
aos criminosos do colarinho branco! A presente Moção deve ser encaminhada com urgência
ao Congresso Nacional, onde está tramitando a PEC 37, em nome do Presidente do Senado,
Senador Renan Calheiros e do Presidente da Câmara, Deputado Henrique Eduardo Alves.
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Cópia do Convênio da Secretaria Estadual de
Segurança Pública do Rio Grande do Sul com a Prefeitura Municipal de Taquara referente às
câmeras de videomonitoramento, em atenção a Indicação nº 277/2013, do Vereador Roberto
Timóteo. Após a leitura da matéria, devido à inversão de pauta, o Presidente da Casa deu
início a Ordem do Dia, solicitando que a Diretora Legislativa procedesse na leitura dos

Projetos em pauta, para posterior discussão e votação em Plenário. ORDEM DO DIA: 1ª
votação de Mérito: RESOLUÇÃO Nº 005/2013 de autoria da MESA DIRETORA: Regulamenta
a apresentação de proposições nos dias de reuniões legislativas ordinárias da Câmara de
Vereadores. APROVADA por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 069/2013 de autoria do
VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH - Inclui no Calendário de Eventos do Município
de Taquara/RS o PASSEIO TAQUARA BIKE NIGHT. APROVADO por unanimidade.
Manifestaram-se os Vereadores Eduardo, Régis e Telmo. PROJETO DE LEI Nº 070/2013 de
aurotia do VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO - Altera o artigo 37 da Lei Municipal Nº
720, de 30 de dezembro de 1976, Código Tributário, criando parágrafo 1º e 2º. APROVADO
por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 071/2013 (Executivo Nº 063) Altera a redação da Lei
Municipal nº 5.166, de 26 de fevereiro de 2013, que autoria o Poder Executivo contratar até
18 professores de Ensino Fundamental, por tempo determinado e dá outras providências.
APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 072/2013 (Executivo Nº 064) Autoriza o
Poder Executivo contratar, temporariamente, professores para as disciplinas de Educação
Física, História e Geografia, para o ano letivo 2013, e, dá outras providências. APROVADO por
unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 073/2013 (Executivo Nº 065) Altera o Quadro de Cargos de
Provimento Efetivo, no âmbito do poder Executivo Municipal, disciplinado nos artigos 3º e 4º
da lei Municipal nº 3.771/2006 e dá outras providências. APROVADO por unanimidade.
PROJETO DE LEI Nº 074/2013 (Executivo Nº 066) Altera o Quadro de Cargos em Comissão e
Funções Gratificadas, no âmbito do Poder Executivo Municipal, da Lei Municipal nº
3.771/2006 e dá outras providências. APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº
075/2013 (Executivo Nº 067) Autoriza o Poder Executivo contratar, temporariamente,
agentes administrativos, e dá outras providências. APROVADO por unanimidade. PROJETO
DE LEI Nº 076/2013 (Executivo Nº 068) Autoriza o Poder Executivo contratar,
temporariamente, Secretário de Escola e, dá outras providências. APROVADO por
unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 077/2013 (Executivo Nº 061) Autoriza o Poder Executivo a
firmar Termo de Permissão de Uso de Bem Imóvel com empresa AMBIENTE VERDE
INDÚSTRIA LTDA. CNPJ nº 14.892.407/0001-85. APROVADO por unanimidade. Antes de dar
início a 2ª Votação, o Presidente da Casa abriu espaço aos Vereadores que quisessem fazer
Requerimentos Verbais e depois disso, com a concordância de todos colocou em bloco
votação da matéria a seguir e a mesma foi APROVADA por unanimidade. Segue a matéria:
Requerimentos: Nº 105 a 116/2013; Requerimentos de Pedidos de Informações: Nº 053 a
058/2013; Indicações: Nº 389 a 412/2013; Atas: 3.886 a 3.888. Requerimentos Verbais:
VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: 1º - Solicito que o Executivo Municipal envie
informações a este Vereador se há uma previsão de contratação de empresa para os devidos
consertos no calçamento das ruas da cidade. Tal pedido se justifica devido ao grande número
de reclamações sobre buracos existentes no calçamento das ruas causando transtornos aos
transeuntes e muitas vezes prejuízo aos veículos. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 2º
- Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras, estude a
possibilidade de organizar uma equipe destinada ao conserto do calçamento nas ruas da
cidade, enquanto não vier uma contratação específica para este trabalho, pois esta demanda
vem crescendo diariamente. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: 3º - Solicito que
o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda com a máxima urgência no
reparo dos meios fios ao redor do Parque do Trabalhador, pois os mesmos foram danificados
por veículos que forçam a entrada no Parque, causando danos ao passeio público. Solicito
ainda providencias em relação a uma entrada indevida no Parque pela Rua Ernesto Alves, a
qual vem prejudicando muito o gramado e causando transtornos aos visitantes. VEREADOR
TELMO VIEIRA: 4º - Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente
proceda na limpeza de um terreno baldio, com posterior notificação do proprietário, na Rua
Emílio Kautzmann, em frente ao nº 1704, no Bairro Nossa Senhora de Fátima. Após foi
deliberado o que segue: 2ª VOTAÇÃO: PROJETO DE LEI Nº 039/2013 (Executivo Nº 035)

Autoria o Município a firmar Convênio com a ASSOCIAÇÃO COLHEITA, portadora do CNPJ nº
07.192.133/0001-56, e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão
de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto em
questão na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores.
PROJETO DE LEI Nº 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. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer
favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos
Vereadores. 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. A Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento,
Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto em questão na sua
forma original e o mesmo foi APROVADO com 13 (treze) votos favoráveis e 01 (uma)
abstenção da Vereadora Sandra Schaeffer por possuir interesse na matéria. Manifestaram-se
os Vereadores: Guido Mario, Sandra, Nelson, Eduardo e Roberto Timóteo. 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. A Comissão
Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original e o mesmo
foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. Após a Ordem do Dia, o Presidente
autorizou a saída dos Vereadores que tinham compromissos agendados e de antemão
comunicou que a partir da próxima segunda-feira, dia 06 de maio, o horário de início das
Sessões Ordinárias será às 18 horas. Também lembrou a todos que nesse mesmo dia (6),
haverá reunião com o Gerente da CORSAN, senhor Aurélio Rocha Pereira, às 17h, para tratar
do assunto de abastecimento de água no Loteamento dos Coqueiros, pedido realizado pelo
Vereador Eduardo Kohlrausch e aprovado em Sessão Ordinária do dia 22 de abril do corrente
ano. Dando segmento aos trabalhos da noite o Presidente deu início a Palavra em
Expediente, concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos a cada Vereador, seguindo a ordem
descrita no Artigo 91 do Regimento Interno desta Casa. PALAVRA EM EXPEDIENTE:
VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA. Saúda todas as pessoas presentes. Eu fico até
constrangido em voltar aqui, a cada segunda feira, e falar inicialmente sobre o mesmo tema,
é meio comigo, mas eu não tenho o que fazer, e preciso, e aqui é o lugar onde eu posso e
consigo expandir o que eu não to conseguindo fazer, e que a coisa funcione, eu novamente
estive na Fazenda Fialho, minha terra natal, que tenho muito orgulho daquele meu Distrito, e
sou Vereador talvez hoje, em função também da Fazendo Fialho, e não tenho praticamente
pedindo muito coisa a nível, mas eu não sei o que está havendo, eu não sei se o Executivo
não escuta o programa, eu não sei o que está acontecendo, porque o lixo continua em frente
ao posto de saúdem na Fazenda Fialho, na beira da estrada, com os animais mexendo
naquele lixo, as pessoas passando na frente e tirando sarro daquilo, as pessoas me
chamaram de novo, pessoas da comunidade, me pediram explicação, eu não sei mais o que
eu vou dizer, eu gostaria se alguém do pessoal da Bancada do PTB, que está aqui hoje, me
ajudassem, que por favor chega, eu não tenho mais condições de cada vez ta falando a
mesma coisa, será que é tão difícil botar um cano que seja, na frente para depositar aquele
lixo da frente do posto de saúde da Fazenda Fialho, eu não quero mais ta repetindo toda a
semana, parece orquestrado, mas não é possível que ninguém me ouça, do Executivo e o
Prefeito, sobre isso ai, to pedindo a própria Bancada do PTB, que me ajudem, porque isso ta
ficando chato pra mim, em minha região, onde eu nasci, onde mora meus familiares todos,
porque não é pra mim isso ali, é para toda a comunidade, até porque é em frente ao posto de
saúde do Município, fica aqui mais uma vez o pedido, e eu espero que final de semana, que
eu estou sempre no Fialho na casa de minha mãe, que eu consiga ver aquele lixo lá, fora, em
um local adequado, eu quero falar também com vocês, com uma outra preocupação que eu
tenho, grande aqui na cidade, é sobre as faixas de seguranças de nossa cidade, e eu essa

semana, eu estava em frente da União de Bancos, nos taxis ali, e vi uma cena que vem se
repetindo a todos os dias, em função que nos temos a faixa de segurança do meu entender,
eu não sou engenheiro de transito, mas não precisa ser para se constatar isso ai, as faixas de
seguranças que estão a baixo das sinaleiras, elas estão erradas a baixo da sinaleira, elas
devem estar antes ou depois, porque a sinaleira, o pedestre quando passa, ele vai verificar
que sinal está fechado para ele, porque tem até escrito, pare ou ande, então o que está
acontecendo, o sinal abre para os automóveis, para os carros passarem, e o pedestre não se
da conta de se quer passar na faixa de segurança, e o carro, o automóvel o veiculo, tem
direito de passar porque ta aberto para ele, ai vem o xingamento, e essa semana eu vi quase,
vias de fato em relação a isso, com o pedestre gritando palavras de ordem para o motorista
que estava certo ali, que estava passando com o sinal aberto para ele, as faixas de segurança,
não poderiam estar em baixo das sinaleiras, ou uma coisa ou outra, é isso que eu entendo,
teria que está mais para trás ou para frente, e não em baixo da faixa, sob pena de criar essa
impasse que esta havendo muito serio, com as faixas de segurança, também eu quero
rapidamente, eu tive na sexta, no sábado a noite, o meu colega e amigo Beto, é testemunha,
u estava em casa era 11horas 45min, chegando da Sessão, foi segunda a noite, e me ligaram
do hospital, casualmente era do Fialho, dizendo que estava lá dez das 8 horas da noite com
uma pessoa lá, para ser internada, e era meia noite, ou quinze para meia noite e a pessoas
não teria sido internada ainda, e tinha sido mandada pela Doutora Vera, pelo posto de saúde,
e estavam sem saber o que fazer, estavam desesperados, e me pediram um auxilio, eu liguei
para o Vereador Beto Timóteo, que é da Comissão de Saúde, e ele fez um contato com um
medico que é lá de Novo Hamburgo, e então me parece que conseguiram resolver esse
problema, da pessoa que estava ali de das 8 da noite, para ser baixada com uma serie de
problemas, eu não to aqui para cada vez falar mal, eu não vou falar mal do hospital, do
atendimento, mas pedir que realmente o hospital mantenha ali na frente, as pessoas
controlando quem precisa ser atendida com urgência, e que atenda com urgência, para que
não venha acontecer algo maior do que já tenha ocorrido, isso foi um fato que aconteceu, e
foi comigo, e agente sabe que todos os dias acontecem fatos desse tipo, gostaria então que o
pessoas do hospital mais uma vez, cuidasse com atenção na frente, para quem realmente
precisa dar entrada no hospital, porque a dor de quem ta ali na frente ninguém sabe, só
quem ta ali sofrendo com um familiar, então eu quero agradecer a todos, por mais uma vez
estar conosco aqui, nessa segunda feira, dizer que estamos muito preocupados com o que ta
acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, aqui com efeito a respeito do meio ambiente,
prisões, varias estão acontecendo, vai haver esse desdobramento, vamos saber nos próximos
dias, parece que Taquara ta mais uma vez envolvida na empresa, com esse tipo de coisa, que
é bem ruim, esperamos que tudo venha a melhorar, agradecemos a todos, muito obrigado, e
tenham todos uma boa semana, e fiquem com Deus. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS
FILHO. Saúda a todas as pessoas presentes. Quero começar a minha fala, é sobre saúde,
agente sabe que o País inteiro sobre de problema de saúde, e Taquara não é diferente, mas
eu estou encaminhando, votos de congratulações pelo trabalho do Doutor Tiago José Dal
Bosco, ele é natural de Erexim, formado na Universidade Federal do Rio Grande de Sul, desde
2006 ele atua no Município, atualmente atende na UTI, na emergência do Hospital Bom
Jesus, e na Secretaria da Saúde, quero ressaltar a sua dedicação, ao trabalho com carinho e
amor, por aqueles que tanto precisam também a atenção dadas a seus pacientes, parabéns,
que Deus ilumine para que continue com esse carisma, na hora da dor, o bom atendimento
faz a diferença, quero que esses votos de congratulações também seja encaminhada a
Secretaria da Saúde, para que o Secretario tenha conhecimento, para o Prefeito, e para o
Diretor do Hospital Bom Jesus, Senhor Presidente, estou encaminhando o requerimento,
para que o Prefeito nos informe, como esta a situação do imóvel, onde está instalado o Posto
24horas, agente sabe, seguido noticias que a RGE vai retomar, agente que sabe, pois a
comunidade fica apreensiva sobre esses assuntos, também pedimos informação, quantas

parcelas, e qual o valor que foram pagas até o final de 2012, referente a compra do imóvel,
onde ta estalado o Hospital Bom Jesus, temos que saber, foi feito uma um tratativa, e nos
temos que saber enquanto anda isso aqui, pois o Município tem que honrar com seus
compromissos, também em reunião com o Partido Progressista no dia 25, foi deliberado a
contrariedade da PEC 37, o partido deliberou e os Vereadores aqui transcreveram, também
queremos ressaltar e parabenizar a Senadora Ana Amélia Lemos, que já se pronunciou
contraria a essa PEC, porque chega de corrupção nesse País, no momento em que nos vamos
impedir as investigações, nos vamos retroceder, e parece que só a Angola, e um ou outros
Países, ainda usam a modalidade que só a Policia investiga, também estamos encaminhando
a TCA, votos de congratulações, pelo troféu que recebeu, parabenizar a toda aquela equipe,
pois esse premio Nacional da inovação, e que continue assim, desenvolvendo projetos, para
o crescimento de nossa cidade e toda região, também parabenizar o CTG, Fogão Gaucho, que
recebeu o troféu Pioneiro de seu padrinho, 35 CTG, de Porto Alegre, CTG, Fogão Gaucho,
fundado em 7 de Agosto de 1948, tem cultivado as tradições, e nos Taquarense temos um
amor muito grande por esse CTG, também que o Município estude a possibilidade de
contratar mais um caminhão para o recolhimento dos galhos, pois está ai o período da poda
das arvores, e as nossas ruas da cidade estão tomadas de galhos, e eles seção e as folhas
caem, as chuvas levam para os bueiros, e nos vamos ter um problema pior ainda, então que o
Município veja com carinho, mas a contratação deu m caminhão, para encerrar, estou
encaminhando votos de pesar aos familiares do amigo que perdi, Sergio Luiz Muller, falecido
no dia 23/04/2013, cara que trabalhou por muitos e muitos anos, no Supermercado Muller,
na Picada Gravata, até lá se aposenta, ele e sua esposa, fica aqui meus sentimentos, e que
Deus ore por essa família, muito obrigado. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA.
Saúda a todas as pessoas presentes. Senhor Presidente, eu não poderia deixar de fazer um
comentário do projeto que votamos hoje, sobre a Empresa Ambiente Verde, Indústria
Limitada, está se estalando no prédio da ERS115, um prédio da Secretaria de Obras, que
também já providenciou na sua mudança, um novo prédio, para que ali se instale o mais
breve possível essa empresa, já está reformando aquele prédio, por conta própria, para que
possa gerar empregos, e em seguida, proporciona retorno de imposto para o nosso
Município, esse era um dos objetivos de campanha do Prefeito Tito, e isto esta se realizando,
esperamos sinceramente que venham outras empresas ale dessa, quanto ao Parque do
Trabalhador Senhor Presidente, é vergonhoso o que algumas pessoas fazem com aquilo que
é publico em Taquara, é pichação em prédios públicos, as escolas estão acabadas, é um
banditismo completo, eu digo banditismo, porque isso é coisa de bandido, quebram
sinaleiras, picham muros, o Município gasta e esses marginais, vão de todas as forma que
depredam aquilo que é nosso, aquilo que é do povo Taquarense, se pedir que seja restaurado
os cordões ao redor do parque, que é para impedir que essas pessoas que não tenham um
cuidado devido com o patrimônio nosso, com seus carros, seus veículos, causando um dano
ao gramado de nosso parque, e diga-se de passagem, é um gramado que poucos Municípios
tem igual ao nosso, Senhor Presidente, em quanto a Patrulha Rural, não foi iniciativa do
nosso Comandante, do Capitão comandante aqui, isso venho do comando superior a ele, mas
eu gostaria de saber, que critério o comando usou para tirar a patrulha que estava realmente
dando combate aos assaltos no interior, causando intranquilidade, pois eu vejo em nossa
cidade, quando é de competência do Capitão Zanini, eu saiu varias vezes na semana pela
madrugada, para fazer meus plantões, e vejo as viaturas transitando em todos os Bairros de
nossa cidade, pela madrugada, agente vê com tranquilidade, que as viaturas circulam, nos
dando segurança, e fazendo até alem do que é dever do Policiais, fazem porque gostam de
fazer o seu trabalho, e ai suspende a todos nos, quando vem de um comando superior, retirar
uma patrulha que realmente estava dando combate, e dando uma certa tranquilidade
Vereador Telmo, no interior de nosso Município, porque é tão grande uma viatura, pelo
pouco que faz, já da uma certa de tranquilidade para os moradores de lá, porque, porque o

patrulhamento é feito, hora na Padilha, hora no Fialho, e não tem uma programação que seja
posta, para que todos saibam, isso é o comando interno que decide na hora, para onde eles
vão, e com isso a marginalia fica indecisa sem saber onde vão encontrar a patrulha, e quando
eu gostaria de novamente de citar, que critério usou o comando da Brigada Militar, para
retirar esse patrulha, eles tem como objetivo, combater o banditismo, ou dar trégua a eles,
para que eles possam invadir nossas casas, gostaria também de colocar nesta Casa, que foi
feito um levantamento pelo Afonso, o chefe da iluminação, na Escola Nereu Wilhems,
existem lá 19 computadores, mas que não podem ser usados pelas crianças, devido a
Administração passada, porque a instalação elétrica, ela é insuficiente para gerar energia, e
isso foi aprovado no Governo passado, alem de ventiladores que estão nas caixas ainda,
porque não se atreveram a colocá-los em funcionamento, então hoje, cabe a Administração
atual, gastar novamente com aquilo que já deveria estar pronto, estando lá as crianças na sua
ansiedade, olhando os computadores, e olhando como objetos decorativos nos cantos, o que
eu tinha por hoje era isso Senhor Presidente, muito obrigado. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO
RANGEL. Saúda a todas as pessoas presentes. Quero iniciar agradecendo a Administração
Municipal, em nome dos moradores da localidade de Moquém, km15, pelo concerto da
parada de ônibus, que existe ali, na ERS239, que dez do ano passado, estava sem duas telhas,
eu reivindicava dez do inicio do mandato, demoro um pouquinho, mas felizmente a
Administração na semana passada realizou esse trabalho lá, muito importante, borá pareça
algo insignificante, faltavam duas telhas, mas a comunidade que trabalha, que pega o ônibus
cedo, que volta para casa a noite, estava ali esperando seu ônibus, na chuva ou no sol, então
algo tão simples, pode ter certeza que foi de uma avalia muito grande para aquela
comunidade, também quero parabenizar a Igreja Show da Fé, do Pastor Volmar, que realizou
no domingo a tarde, no ultimo domingo, um evento na Praça da cidade, o evento que contou
com outras denominações, outros pastores estavam ali, teve algumas apresentações
musicais, apresentações artísticas de todo tipo, peças teatrais, e uma palavra de Deus, que
tenho certeza que a comunidade que estava lá tomando seu chimarrão, saiu satisfeita,
também estou solicitando ao Prefeito, e ai me assusta quando eu vejo Vereadores do Partido
do Prefeito, que não conseguem uma reunião com ele, eu estou a mais de 30 dias pedindo
uma reunião, para discutir com o Prefeito, a questão do Conselho Anti Drogas, levar algumas
entidades, a lei já está criada, precisamos fazer com que o conselho funcione, sei que tem
mais Vereadores pleiteando essa reunião a bastante tempo também, e agente não ta tendo
resposta do Executivo, numa questão tão importante, uma epidemia mundial que é as
drogas, e o Prefeito não está conseguindo 20 minutos, 30 minutos para agente discutir esse
assunto,então na semana que vem ,vou estar enviando um pedido por escrito, solicitando
essa reunião, também recebi reclamações hoje a tarde, de um produtor rural, reclamando na
questão dos blocos, quem me acompanha aqui sabe, que tenho lutado por essa questão,
Prefeito disse que tudo o que estaria bom , ele não iria mexer, os blocos estavam bom, ele
mexeu, e agora não está bom, e necessário que quando se faça a troca dos blocos, fazer um
resumo, essa é uma questão complicada, fazer um resumo, e nos anos anteriores, os
funcionários que tinham lá, ela fazia o resumos para o agricultor, então a informação é de
que, quem trocar o bloco agora, vai ser feito, mas o próximo bloco que for trocado, não será
mais feito resumo, segundo o Secretario, porque essa não é a obrigação do Município, eu
acho que a obrigação do Município é sim auxiliar o agricultor, naquilo que ele precisar, e
fazer esse resumo no bloco de produtor, é importante sim, para o agricultor, também me
reclamaram que o agricultor foi pedir mais de uma bloco, e só podia ser um, produtor que
trabalha e ele tira bastante nota, ele precisa trabalhar com dois blocos, ele pode trabalhar, e
sempre foi assim, então a partir de agora, deixou de ser, quero que o Secretario da
Agricultura repense essa situação, e também parabenizar o Vereador Eduardo, pela moção,
conta a PEC37, assinei e sou favorável, muito obrigado Senhor Presidente. VEREADOR RÉGIS
BENTO DE SOUZA. Saúda a todas as pessoas presentes. Retorno a Tribuna, após e durante

119 dias de Legislatura, encaminhando algumas questões, sabemos que nem tudo é
maravilha, e nem tudo e desgraça, pois eu acho que a vida da gente e feita de gestão, feita de
compreensão, agente entende que em certos pontos do Governo vem não andando tanto a
contento, certamente alguma atenção merecida, tanto quanto cada Vereador merece, e é
legitimo, e ainda não vem sendo dada, mas certamente o Prefeito está avaliando, e
certamente tomara providencias que venham, tanto quanto a satisfazer a comunidade, tanto
quanto os nossos Legisladores, aonde são ai os legais e legítimos representantes de nossos
moradores de nossa cidade e de nossa interior, encaminhando essa semana, votos de
congratulações ao CPERS, pela atividade, pela luta que tem em prol aos professores, ao piso
salarial dos professores Estaduais, que foi assinado pelo nosso Governador, quando era
Ministro e ainda tanto quando Governador, não esta pagando, encaminhamos também a
Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, a sugestão que estabeleça o nosso Município,
que um Fórum, um Seminário, um Congresso de segurança publica regional, aonde que
agente traga as lideranças Estaduais, Municipais, Regionais, para a nossa cidade, para que
assim no mínimo, nos aqui da cidade, não podermos o que nos já temos, muito pouco, mas
nos valorizamos esse muito pouco, que fazem tripas, coração, para atender o anseio de nossa
comunidade, também encaminhamos pedidos de informações, e também conversamos com
o Secretario de Segurança de Transito, um pedido que o Vereador Beto Timóteo fez, com
relação as câmeras de vigilância de nosso Município, certamente nessa semana nos teremos
uma data, onde todos os Vereadores estão sendo convidados, através de sua indicação
Vereador Beto, para que vamos até o setor, e discutimos e vejamos, como está e em que pé
está, e quais os planejamentos futuros que sem tem com relação a esses serviços, é uma
preocupação grande do Secretario, e ele se dispôs a fazer esse serviço junto com nos
Vereadores, também uma demanda que eu sempre vejo sendo levantada pelo colega
Vereador Arleu, com relação ao PROCON, os serviços prestados ao PROCON, que fiz, tomei
iniciativa, fui até o setor, conversei com o coordenador, conversei com o Secretario de
Desenvolvimento, e aqui estou levando oficialmente algumas perguntas, que certamente nos
Vereadores podemos debater, vou precisar de sua ajuda Vereador Arleu, que Eli nos vemos o
estado que está, o que podemos melhorar, e o que podemos avançar, para os serviços, para
a comunidade, encaminhando mais também, agradecendo a Secretaria de Obras, com as
indicações que o Vereador Telmo encaminhou, com relação ao Bairro Santa Maria, na Rua
João Manoel Correa, na antiga estrada velha, indo para Igrejinha, ali vem sendo feito o
alargamento da via, o patrolamento, ensaibramento, demanda que certamente a
comunidade esta muito contente, coisas que não haviam sendo feitas, teremos também
agora, nos recebemos o convite, da Secretaria Executiva do Conselho do Desenvolvimento
Econômico Social do Estado, com relação ao pedágio, Audiência Publica que vai ter em
gramado, agora dia 6 de Maio, importante a participação da comunidade nesse evento, as
noticias boas que vem, e vem também com bons sons, para os Bairros de nosso Município, é
a instalação da Empresa Ramon, no Bairro Empresa, ali a Empresa vai faturar, inicialmente 70
mil reais, chegando até anual a 1 milhão, vai gerar inicialmente 20 empregos, chegando de 50
a 70 empregos diretos, e indiretos, iniciativa essa de desenvolvimento, através da Secretária
Municipal do Secretario Lamperti, também o Bairro Santa Maria, e o Loteamento do Tito, nas
margens na ERS115, atualmente estalado a Secretaria de Obras, o Vereador Balbino colocou
já aqui, e empresa que vem se estalar ali, ela vem para fazer a limpeza do local, fazer um
investimento de 2 milhões e duzentos e 11 mil reais, e quinhentos e setenta e três reais, vão
fazer um investimento de 150 mil reais, em estrutura na área física, sem o Município precisa
ressarcir nada, vem gera de 12 a 200 empregos, então vem valorizar certamente os Bairros
de nossa cidade, a comunidade de nossa cidade, aonde que essa comunidade ela possa tanto
quanto usufruir dos serviços, quanto ter um emprego melhor, um salário melhor, um
emprego mais garantido, então são iniciativas dessa Administração, também nos termos aqui
umas atividades com relação ao dia do trabalhador, Administrado pela Administração

Municipal, pelo Prefeito e o Secretario Ferreira, também teremos uma reunião com os
Sindicatos de nossas cidades, Municiparios, Sapateiros, Trabalhador Rural, Metalúrgico,
Construção Civil, Comercio, Rodoviário, Bancários e Professores, certamente tiramos
demandas, faremos um canal de interlocução, muito obrigado, é o que tínhamos para a
semana. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS. Saúda a todas as
pessoas presentes. Vereador Guido Mario, falou em relação às podas de arvore, também fiz
um requerimento ai, que o Município fique atento com relação ao mês de maio, que é o mês
da poda de arvore, e já estamos com muitos galhos, muitas podas que o pessoal já vai
cortando e botando na rua, acho que o Governo tem que tomar uma iniciativa com urgência
ai, com relação a isso, são demais os casos que agente tem, inclusive no Bairro Empresa,
nosso companheiro ta levantando ai e dizendo que tem muitos casos com galho nas ruas,
entupindo bueiros, e nos temos que tomar uma providencia com relação a isso, eu espero
que realmente o Governo faça um cronograma ai, e comece fazendo o recolhimento destes
galhos que estão criando muito problema para a comunidade, gostaria Senhor Presidente, de
fala da solicitação que fiz da criação da Comissão, ara tratar do IPTU, Comissão provisória ai
de 30 dias, para tratar do IPTU, as queixas estão chegando, as pessoas estão procurando, elas
querem solução para o problema, e continua ainda ai, agente sem poder dar uma resposta
para a comunidade, com relação ao IPTU, são diversos tipos de queixas diferentes uma da
outra, seria bom que agente conseguisse montar essa Comissão, para poder ouvir a
comunidade, para poder canaliza e ver quais são o maiores problemas, para buscar solução,
gostaria também, com relação a câmeras de vigilância sanitária, este é um problema muito
serio que nos temos no Município, agente tem informações extras oficiais, não estão
funcionando ainda, foi feito um investimento ali, de aproximadamente 1 milhão de reais, e
não é possível que continue essas câmeras sem funcionar, eu quero agradecer, tive como
retorno, um oficio que fiz da Brigada Militar, mas realmente o que eu fiz, foi que
providenciasse a reunião, conforme o Vereador Régis falou, com o Secretario de Segurança e
Transito, e agente pudesse ir, ver qual a situação real dessas câmeras de vigilância, porque
em termos de segurança, é fundamental que essas câmeras estejam funcionando, porque se
não o investimento de 1 milhão de reais, parado a quando tempo, eu não tenho duvida, se
essas câmeras tivessem funcionando, muitos dos crimes que aconteceram em nossa cidade,
que ainda não se teve uma solução, as câmeras poderiam ter ajudado nessas investigações
ai, quero também, neste sábado de manhã, estive no Gabinete Móvel, no Bairro Medianeira,
e ali pude muito próximo da comunidade, o quando é necessário agente se aproximar cada
vez mais da comunidade, para saber as demandas a dificuldades que se encontram, também
baseado nisso, fiz um requerimento para o Executivo Municipal, que providencie o asfalto,
tem um cadeirante que ele faz um verdadeira manobra para conseguir sair de casa, e
conseguir pegar o ônibus, para poder ter suas atividade fora de casa, então é de extrema
importância que o Executivo Municipal, verifique uma forma de fazer um metro de asfalto,
para que o cadeirante possa ter o direito de ir e vir dele, que é de extrema dificuldade, quero
também convidar a todos os Vereadores e a comunidade, que nesta segunda feira, as 15
horas, nos vamos ter uma reunião aqui na Câmara de Vereadores, para tratar da data, e quais
serão o alvo de nossa audiência publica, para tratar do desenvolvimento de nosso Município,
então nessa segunda as 15 horas, na próxima segunda as 15 horas, eu convido todos os
Vereadores, eu convido a comunidade para se fazer presente, para nos tratarmos da data, e
buscarmos as prioridades para tratar na nossa Audiência Publica de desenvolvimento de
nosso Município, e de fundamental importância que agente faça este tipo de consulta na
comunidade, para fazer com certeza, e quero agradecer a todos, e que Deus nos conduza a
um futuro com respeito e dignidade, e até lá, se assim ele nos permitir, obrigado a todos.
VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER. Saúda a todas as pessoas presentes. É com muita
alegria, diante de tantas dificuldades de tantos problemas que aqui se falam que eu
parabenizo a TCA informática, pela conquista do Premio Nacional de Inovação, na categoria,

agente local de inovação, entre novecentos e trinta e um projetos inscritos, os selecionados
passaram por entrevistas, visitas técnicas, e avaliações minuciosas, até chegar a um grupo de
31 finalistas, doas quais 12 foram vencedores, a TCA foi destaque, por sua maturidade, na
praticas de gestão, na busca continua da melhoria, e na inovação, em nome de todos os
Munícipes, quero agradecer essa empresa, por ajudar a construir uma nova Taquara, uma
Taquara que recebe o reconhecimento positivo, a nível, Regional, Estadual e Nacional, a TCA
esta merecida mente de parabéns pelo premio, pois essa empresa que serve como exemplo
para os pessimistas, que acreditam que aqui em Taquara nada da certo, nada se cria e nada
permanece, essa empresa é o melhor exemplo para desmentir essa crença, hoje recebemos a
visita das voluntarias da embaixada feminina de amor pelo Hospital Bom Jesus de Taquara, e
o nome realmente condiz com o trabalho desempenhado, por essas voluntarias, amor ao
Hospital Bom Jesus de Taquara, estiveram aqui para nos oferecer o convite para o baile que
será realizado no dia 18 de maio, e eu participo desses eventos com o maior prazer, quando
um evento não visa somente um lucro, mas existe um trabalho de um determinado grupo,
um prol de alguma entidade em Taquara, porque nos sabemos que somente o Poder Publico,
não da conta de fazer tudo o que é necessário, então sempre será preciso os trabalho de
voluntários, que realizem essas tarefas, sábado a noite, também participei de um outro
evento, um baile realizado pelo grupo de serviços, ROTARY , um evento muito bonito, muito
bem organizado, e que o lucro será aplicado na reforma da instalação elétrica do Lar Padilha,
está de parabéns o ROTARY, por esse evento, e esses eventos todos, eles sempre trazem
alegrias, sempre nos deixam felizes em nos ver que aqui em Taquara, nem tudo é problema,
e nem tudo é dificuldade, porem me entristece de mais, e eu já falei antes, e volto a repetir,
que APATA, no dia 5 de Maio, encerrara os seus recolhimentos, se não conseguir quitar seus
débitos com as clinicas veterinárias, pois os voluntários acreditam que chegou a hora da
cidade assumir a suas responsabilidades, pois APATA é pequena de mais, para tamanha
necessidade e tanta responsabilidade, por hoje era só isso, eu agradeço a atenção de todos, e
desejo que possamos ter todos uma excelente semana, muito obrigada. VEREADORA SIRLEI
TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Eu quero iniciar a
minha fala, dizendo que algumas coisas nos entristecem, mas também nos dão esperanças,
uma das esperanças, é de que aquilo que vem feito errado está vindo à tona, e esta sendo
descoberto, um exemplo disso, a operação que eles estão chamando, Concutary, que está
descobrindo os crimes, na questão ambiental em nosso Estado, que bom que estão
descobrindo, que bom que estão prendendo, que bom que no nosso País, não vai mais pra
cadeia aquele que rouba galinha, eu fiquei feliz por isso, penso que é um caminho, que as
pessoas que estão lidando com a verba pública, tenham noção de que tem olhares, de que
tem pessoas cuidando, que, tem alguém investigado, que tem cruzamento de dados e
informações, e que as coisas podem ser descobertas, isso é bom, cria uma responsabilidade
grande, e quem está administrando a verba publica, fico feliz com isso, quero também aqui,
dizer que ontem tivemos aqui nesta Casa, a eleição da Executiva do PTB, tivemos a presença
do Deputado Luis Carlo Busato, Presidente do PTB do Rio Grande do Sul, e tivemos também a
presença da Márcia Tedesco, presidente do Estado do Rio Grande do Sul, representante do
PTB mulher, e lembrando ontem, o Deputado Busato, algumas coisas relacionadas ao PTB,
me deu bastante orgulho, orgulho em saber que o partido é um partido forte, tem 60 anos de
luta, e foi responsável pela criação de muitas coisas boas para nosso País, entre tantas, a
criação da CLT, a Justiça do Trabalho, Organizações Sindicais, Instituições do Serviço Publico,
para engraço no Serviço Publico, Criação da Previdência Social, entre tantas outras,
Petrobras, BMDS, e principalmente o resgate de mulher na vida publica, o voto e o incentivo
a participação, tivemos um exemplo, e é bom que exista o PTB mulher, porque tivemos Ivete
Vergas no PTB, uma mulher forte, que nos alcançamos o direito de votar, e pouco tempo
depois, ele se elegeu Deputada Federal, e mais 4 ou 5 vezes, ela se elegeu novamente, então
temos uma representação forte, por isso me orgulho em fazer parte do PTB, e de ter em

nosso Município a representação do PTB mulher, que é uma sigla forte, e tem uma
representação forte, e precisamos trazer Vereadora Sandra, mais mulheres para a Política, a
exemplo de nossa Ivete Vargas, quero também aqui dizer que a Administração Publica, está
de parabéns, temos que falar algumas coisas boas, ontem eu recebi uma visita em minha
casa para a janta, e a minha amiga que estava jantando em minha casa disse, vamos fazer
ginástica no parque do trabalhador, ai eu fui dar uma olhadinha e investigar, e tem lá uma
personal, uma pessoa paga pelo Município, que todas as manhãs, as 7 horas da manhã, faz
ginástica com o pessoal, uma personal, então assim, isso acontece todos os dias no parque, e
tem a professora Cláudia Eler, minha antiga Vice Diretora no Breno Ritter, também faz
propaganda disso no face, e eu vejo isso, ela é uma das alunas, ela está envolvida nisso, dez
que começou, e é algo bom, estou pensando seriamente em não ir mais na academia, e
começar a praticar as atividades físicas no nosso parque, está recebendo uma reforma linda,
para poder praticar esportes e atividades físicas, bom isso para nos e bom para o Município,
vamos ressaltar as coisas boas, que o Município está tendo, e uma outra coisa que eu quero
trazer para vocês, que eu passei para os Vereadores, é um projeto que nos foi trazido, por
duas professoras do Município, alias uma coordenadora acompanhava, mas uma professora
de historia, apaixonada pela arte de ensinar, venho aqui falar da vontade de levar os alunos,
a uma viajem para conhecer a historia que eles estudam na sétima serie, uma viagem ao Rio
de Janeiro, nervosa estava ela no momento de nos colocar a ideia, mas colocou muito bem, e
nos envolveu de tal forma no seu discurso, que alguns Vereadores aventaram a possibilidade
de viajar juntos, na sua menção, fez ela um discurso, dizendo que ela envolve de tal forma os
seus alunos, na sua pratica pedagógica de historia, que eles querem viajar, e nos pediu
Vereadores, aqueles que não estavam presente no momento, um auxilio, que nos
ofereçamos um norte, para que ela possa viabilizar esta forma de estudos, e que ela consiga
contemplar o valor, para realizar está viajem, foi indicado de alguns Vereadores, para que ela
procure o Secretario de Educação, exponha sua ideia, e muitos dos Vereadores daqui,
disseram ser parceiros para aventar a possibilidade de auxiliar na realização desse entendo
da professora, que foi uma ideia colocada nossa, que nos conquistou, então gostaria de os
Vereadores olhassem o projeto que eu alcancei a cada um, e emitisse o seu parecer a
respeito, eu agradeço e desejo uma boa semana para todos. VEREADOR TELMO VIEIRA.
Saúda a todas as pessoas presentes. Estou triste essa noite, porque escutei muito sobre o
desacerto que parece ter no PTB, partido esse que eu faço parte como integrante, sou líder
dessa Bancada aqui nessa Casa, e eu quero que os demais, tenham certeza que o PTB, ontem
foi a convenção do PTB, e o nosso líder maior, o Prefeito Tito, ressalto, e eu concordo com
ele, em virgula e ponto, o PTB é um,a família, então eu quero que vocês tenham certeza, por
mais divergências que temos, mais somos iguais uma família, somos unidos, e unidos pelo um
bem maior, que é o bem de nosso Município, Taquara, ontem foi a convenção e dentro dela,
foi eleito o Presidente Municipal Ferreira, a Presidente Mulher, Patrícia, tivemos a presença
do Presidente Estadual, Luis Carlos Busato, também tivemos a Presidente Mulher, a
Presidente Márcia, também tivemos o Presidente da Juventude, Rafael, e quero dizer que nos
estamos com força e comprometimento, para enfrentarmos todas as diversidades ai pela
frente, e podem ter certeza, a população de Taquara, o Partido não está partido, nos
estamos aqui para somar. E contribuir com todas as ações de nosso Executivo Tito, também
quero falar, hoje procurei o Laone, devido a tantas solicitações que fiz, quanto a terrenos
baldios, terrenos esses que são depósitos de detritos, causando mal estar a moradores locais,
eu quero dizer mais, essa situação é referente a má educação ambiental, isso que tem que
ser pregado no Município, educação ambiental, para nos conservarmos o que é nosso, nessa
viagem, o Laone me reportou alguns assuntos rebatido lá, e dentro deles temos dificuldades
e alternativas para acabar com os lixões, financiamento e soluções inovadoras, também foi
debatido, destinação e reaproveitamento de resíduos sólidos, também foi debatido, o lixo
como oportunidade para sustentabilidade e inclusão social, então isso mostra a preocupação

dessa Administração com o lixo e o bem estar da nossa população, também estive no sábado,
na Escola Unidos da Pinheiro, escola de samba, que muito aqui tem se falado, que a escola de
samba tem, que vem aqui pedir verbas, para suas festas, para seus eventos, mas quando eles
promovem alguma coisa para angariar fundos, eu creio que nos que somos, e fizemos partido
dessa composição que quer o carnaval para Taquara, nos temos que apoiar essas escolas,
apoiar esses eventos, porque é daí que eles angariam os fundos para seus eventos, também
estive nas estradas da Batingueira, e constatei que foi concluído a estrada geral da
Batingueira, que a muito tempo tinha sido reivindicada pela comunidade de lá, e quero
parabenizar ao Secretario Mario Pires, e a todos os que compõem a Secretaria de Obras da
Padilha, porque se sabe da dificuldade que vem enfrentando, quanto a maquinário, mas o
que temos pela frente, é dificuldades, mas nos temos que enfrentar nossas dificuldades com
força e comprometimento, com relação ao comprometimento, eu quero me referir ao
Vereador Moisés, que nosso Prefeito também está comprometido com a agricultor, com o
homem do campo, e dito isso, com relação ao bloco, anteriormente se tinha uma despesa
que hoje não se tem, e foi isso que o Prefeito quis ressaltar, a despesa, e também está
ensinando o agricultor, ensinando o agricultor a fazer o seu bloco, então sei da sal
preocupação, mas quero que o senhor saiba que o Prefeito esta comprometido com o bem
estar da nossa população em geral, sendo do campo, e da cidade, muito obrigado, uma boa
semana a todos, obrigado. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA. Saúda a todas as
pessoas presentes. Fiz um requerimento enviando votos de congratulações, pelo quinto
encontro do circulo de orações do Bairro Cruzeiro do Sul, o tema, Luiz ainda está convosco,
por um pouco tempo. Parabenizar a todos pela realização deste evento estão de parabéns,
conforme a Casa viu, também parabenizar o Clube das Vovós Sempre Vivas, estiveram
juntamente comigo, representando esta Casa, autorizado pelo Senhor Presidente,
representando junto a Assembleia Legislativa, na instalação da frente Parlamentar para
defesa da terceira idade, projeto de autoria do Deputado Gerson Burmann, e ali puderam ver
a importância que é a terceira idade, e a importância desse projeto da frente parlamentar da
terceira idade, que é uma Lei 14.175 de 28 de Dezembro de 2012, aonde os aposentados a
partir de 65 anos, terão 40% de desconto na inovação da carteira de habilitação, o Vereador
Nelson, parece que renovou hoje, perdeu o desconto, mas é importante isso ai, para todo o
pessoal que nos ouve, a importância dessa frente Parlamentar, em defesa a terceira idade, a
ali o Clube das Voos sempre vivas, foram junto na Assembleia, e foi muito boa essa ida dele
lá, para conhecer também o que nossa Assembleia Legislativa faz, pelo nosso Estado, isso é
muito importante, então dizer aqui para vocês, Senhor Presidente, que nesses dias vai vir um
pedido de recurso, o Prefeito deve mandar a esta Casa, para terceira idade, e se possível que
essa Casa possa bem dar uma parte, também juntamente com os demais colegas Vereadores,
eu tinha feito hoje de manhã, depois a funcionaria me chamou, pedindo que seja feita uma
organização de calendário de poda nesse Município, porque se não, nos vamos entrar em
mais um ano, e nossas ruas ficaram sujas, ai os Vereadores do PP pediram, eu agradeço por
ter citado meu nome junto, e é muito importante para que tenha sim, uma ação junta,
conjunta com a Prefeitura, recolhendo, mas que também o moradores também tenham
obrigação, tal bairro, será tal mês, tal dia, e depois desses dias, que seja sim divulgado bem,
Associações, feito reuniões, botando panfletos nas casa, divulgado o dia que será passado
nas casas, depois disso que seja aplicado a lei para não por lixo na rua, porque limpa uma rua
hoje, e amanhã está de novo, acho que tem que recolher, mas tem que ter um calendário,
efetivo de poda, para que a comunidade possa se organizar, e poda todos naquele bairro no
mesmo dia, isso é muito importante, e Vereador Arleu tu falava aqui, no dia 18 de fevereiro,
eu fiz um pedido, uma colocação de um container, em frente a Secretaria Distrital, Fazenda
Fialho, é um absurdo aquilo lá, eu acho que não pode mais fazer requerimento hoje, mas na
próxima segunda, eu já peço que a servidora já faça em meu nome o requerimento, pedindo
copia do contrato com a empresa 11, o que ta especifico no contrato, porque eles não estão

fazendo nada, apenas recolhendo, e muito mal, não só no interior, mas na cidade não esta
muito bom também, então que seja providenciado a essa Casa, que venha um copia desse
contrato, para que nos vejamos o que está acontecendo, se for o caso de nos termos que
chamar aqui, convocar, eu acho que os Vereadores assinam junto, o Secretario do Meio
Ambiente, para vir dar explicação nessa Casa, para vir dar explicação o porque, que ta dessa
forma, também não posso deixar aqui, e me calar, ficar quieto, sem falar a respeito de varias
denuncias que tenho recebido nessa Casa, por telefone, de pessoas que tem me ligado, de
funcionários públicos, concursados, que trabalham, como diz o ditado, do rio para lá, aonde
uma pessoa que eu vou guarda o nome aqui na Casa, não vou citar, mas se não mudar nas
próximas citarei o nome, que se diz que do lado de lá do rio, quem manda é ela, que chega
humilhando as pessoas, os funcionários na Secretaria Distrital, nos postos de saúde,
mandando gritando, dizendo que ela que manda, é um absurdo, essa pessoa é do Partido do
Prefeito, ele sabe quem que é, ele que tome uma atitude, se não vai acabar sobrando para a
Administração, porque é um absurdo que essa pessoa, ela nem pode ta exercendo cargo
publico, e porque ela tem todo esse poder, de ta mandando da forma que ela chega gritando
com as pessoas, e pedindo que ela mande, e todo mundo fica com medo dela, mas eu peço
que o Prefeito olhe com carinho, o Presidente do PTB, está na casa, o Ferreira, e dizer para ti
também, que tome providencia, e sabem quem eu to falando, não vou citar nomes, para
preservar, mas da forma como vem acontecendo, como ela tem tratado os funcionários das
Secretarias Distritais, posto de saúde, ela ta botando medo, vocês sabem o que tem que fazer
e onde tem que por, eu peço que seja tomada uma providencia, que isso não venha mais
acontecer essas reclamações, porque a comunidade não pode mais viver dessa forma, sendo
humilhado por pessoas que não fazem parte do Governo, e não tem cargo nem um, e se
dizem que são os tal, e outra questão, vocês viram a dias atrás, nesta Casa integrantes do PT
de Taquara, inclusive a Executiva, protestando, eu achei que hoje eles iam ta aqui
protestando o escândalo do Governo do Estado, na Secretaria do Meio Ambiente, só que não
vi ninguém deles aqui hoje protestando, isso é um absurdo, por isso ficou a lei, e muito
importante sim que a Policia Federal bote a mão nessas pessoas, muito obrigado, que Deus
ilumine a todos o coração de cada um, obrigado. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES.
Saúda a todas as pessoas presentes. Estou enviando um documento ao Executivo em forma
de indicação, para que o Executivo inscreva-se em qualquer delegacia regional, para
inquisição de veículos aprendidos pela Receita Federal, utilizado para o contra bando, tenho
aqui um anexo ao documento da Prefeitura de Salvador do Sul, que no ultimo dia 25 do mês
passado, recebeu 10 veículos, então tem um documento que indica os passos para receber
esses veículos, tem todos os passos aqui, basta a Prefeitura se escrever junto a Policia, para
futuramente receber esses veículos, são veículos revisados, veículos seminovos, e o nosso
Município está carente de veículos, muitas Secretarias ai, estão deixando de executar os
trabalhos, por falta de veículos, é uma ótima oportunidade, para que o Município reforce
suas frotas, sabemos que não é um processo tão rápido, mas se nos escrever, é certo que o
Município vai receber, então vou enviar esse documento para o Executivo, também fiz uma
indicação para que o Executivo antecipe a campanha do agasalho esse ano, para que com a
chegada do frio, as pessoas mais carentes já tenham o agasalho em mãos, porque não
adianta ta quase passando o inverno, e as pessoas estarem recebendo os agasalhos,
antecipando a campanha do agasalho, essas roupas vai chegar antes aos necessitados,
também encaminhei um requerimento em nome da Bancada do PP, ao CTG, Fogão Gaucho,
pelo recebimento do troféu Pioneiro, que foi entregue pelo padrinho CTG de Porto Alegre, no
ultimo dia 23 de Abril, o CTG, fundado em 7 de Agosto, em 1948, o Fogão Gaucho foi o
primeiro CTG do interior do Rio Grande do Sul, onde sempre buscou zelar e preservar a
cultura Gaucha com seus belíssimos eventos, então parabenizando toda a patronagem do
CTG, pelo recebimento desse troféu, também fiz um requerimento, de votos de pesar, aos
familiares do meu amigo Sergio Luiz Muller, grande amigo, pessoa trabalhadora, que

trabalhou por mais de 20 anos no mercado Muller, na Picada Gravata, então grande parte da
população Taquarense conheceu o Sergio pelo seu trabalho desenvolvido na comunidade,
também fiz uma indicação para o concerto de duas lâmpadas na localidade de Moquém, no
numero 255, próximo a propriedade do Senhor Delmar, também hoje a tarde estive no Bar
Santa Maria, e lá percebi do patrolamento e ensaibramento que a Secretaria de Obras fez na
Rua João Manuel Correa, aquela rua estava em péssimas condições, passei por lá a tarde, foi
feito um trabalho muito bom pela Secretaria de Obras, eu queria parabenizar a Secretaria,
para hoje era isso ai, agradeço a atenção, e uma boa semana a todos. VEREADOR
ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS. Saúda a todas as pessoas presentes. Senhor Presidente,
agente passando pela cidade, agente nota que tem muitas coisas para serem feitas, mas
agente sabe das dificuldades que tem os Municípios, não só o de Taquara, mais todos os
Municípios, mas acredito que agente tem, acredito não, tem que haver uma prioridade, tem
que se priorizarem algumas coisas, para que agente não fique parado no tempo, sem fazer
nada, digo isso porque, na verdade nos até hoje, não tivemos uma reunião, os Vereadores
não tiveram uma reunião com o Prefeito, para que ele colocasse para nos, quais a prioridade
do Governo hoje, agente não sabe, então fica ai o pedido aos Lideres de Governo, os
Vereadores de Base, para que agente tenha essa aproximação e agente consiga até mesmo
dar retorno para aqueles que nos cobram, agente é muito procurando, até falei aqui, na
questão da educação infantil, as vagas na educação infantil, quase todos os dias agente é
procurado nessa área, o que o Governo pensa a respeito da creche, nos temos uma creche lá
semi acabada, que com pouco mais ela consegue ser concluídas as obras, e vai gerar em
torno de 200 vagas, para mães que muitas vezes precisam trabalhar, e não tem onde deixar
seus filhos, e pelo que se sabe lá a contrapartida não é tão alta, na verdade é uma obra de
1milhão e duzentos, e a contrapartida é 80 mil, acho que da pra fazer uma priorização, fazer
com o mínimo o máximo, no mínimo de dinheiro, e o máximo de esforço, dar condições para
nossa comunidade, para que trabalhe, para que tenha outras coisas, priorizando algumas
coisas, e isso seria uma das coisas que eu acho de fundamental importância, que esta obra lá
da educação infantil, alias, hoje não se fala mais creche, seria escola de educação infantil,
gostaria de dividir aos Lideres de Governo, que fosse até o Prefeito e marcasse uma reunião
com nos, para que agente soubesse qual a prioridade do Governo, até mesmo para que
agente possa dizer na rua, tal coisa o Governo está tentando fazer dessa forma, agente sabe
que os recursos são escassos, mas agente também tem que ver, que a comunidade cobra de
nos, e nos temos que dar um retorno, um retorno nos temos que dar naquilo que tem que
ser feito, recebi um email semana passado, do Deputado do PDT, Vinicius Ribeiro, onde eu
estive quando foi interditado a Escola CIEP, estive falando com ele, e pedindo seu apoio, e ele
me mandou um email, onde diz que o Processo, que seja da estrutura daquela parte onde
compreende o reforço estrutural do terraço, recuperação de lajes da cobertura, que
compreende o valor de quarenta e nove mil, duzentos e vinte dois reais com sessenta e nove
centavos, que está liberado, que falta trocar o nome do Diretor, porque foi feito no diretor
anterior a questão da escola, teria que ir lá trocar o nome, para começar essa obra, então eu
gostaria de pedir ai, o Vereador Valdecir também é o Presidente do Conselho Escolar, que
conversasse com a Direção, para ver em que pé esta esse situação, porque agente sabe que
ali não oferece perigo nem um as pessoas, mas o aspecto ali é muito feio, e os pais ficam
preocupados, achando que tem lá uma escoras, e pode cair, não é essa a situação, mas que
se tome providencia logo, e que não de no futuro alguma coisa pior, vejam bem, hoje nos
aqui discutindo o Auxilio da Brigada, é lamentável que agente novamente vamos perder
Policias da Brigada Militar, que foram formados aqui, que o Município bancou, esse projeto
de auxilio aos Policiais, de certa forma é uma vergonha, porque o Município teve bancado
algumas coisas que seriam por conta do Estado, e o Estado não faz, que seria a questão de
salários de servidores, e principalmente o da Brigada, que é um órgão tão importante, e a
segurança publica se faz necessária, e cada vez ta mais difícil, então fica ai a deixa, porque na

verdade o Governo do Estado, teria que se preocupar mais com essa questão, principalmente
a de segurança, e não esta fazendo, e o Município vem bancando, não só essas coisas, como
outras coisas, que os Governos se preocupem com essa questão, e uma outra coisa que já foi
falado por 2 Vereadores, a questão da câmeras de segurança, poxa vida, foi investido quase 1
milhão de reais, e hoje já se passaram 4 meses, e agente nem se sabe como que esta, houve
no começo do Governo que as câmeras funcionavam apenas 5, depois passou a ideia que
funcionavam só 2, conversando com o Doutor Cláudio Rocha, que foi um dos que mais brigou
por essa questão, das câmeras de segurança, eu acho que é fundamental, isso vai melhorar
muito no efetivo da Brigada, porque são mais olhos na cidade, vai poder centralizar na
questão dos Policiais, por essas câmeras espalhadas, até ouvindo ali em Canoas, o Poder
Publico, botou junto no projeto das câmeras estaladas pelo Município, as câmeras
particulares onde fez uma integração, e é melhor observado pela Brigada, é fantástico isso,
mas agente tem que pedir que se agilize a questão das câmeras, para que se de novo nos
perdermos Policiais, nos tenhamos mais esse recurso, que é um recurso importante, que
agente já viu, e sabe que diminuiu bastante a marginalidade em Canoas, e porque não agente
começa a se preocupar melhor aqui, Presidente, também tem a questão ai, que é lamentável,
a Sandra vinha falando em questão da APATA, que se nos perdermos mais essa, é lamentável,
que agente só vem perdendo, e agente sabe que nem o Governo do Délcio deu o auxilio que
deveria, mas que o Governo Tito pensasse numa possibilidade em agente passa mais
recursos, e manter essa entidade, que como ela disse vem trabalhando voluntariamente, e
olha que agente tem visto em cada evento que tem em Taquara, o quanto eles se esforçam
para manter essa entidade, então que o Prefeito Tito ai pense com bastante carinho, na
possibilidade de um repasse maior, para que essa entidade não venha para suas atividades,
por hoje era isso Senhor Presidente, obrigado, uma boa semana a todos e até a próxima.
VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS. Saúda a todas as pessoas presentes. Vocês falaram em
relação as câmeras, eu vou pedir que alguém venha a esta Casa, para dizer o que aconteceu,
tinha câmeras que faltavam peças dentro delas, e outra coisa, apenas 12 mil reais faltava
para o Município pagar, a firma recebeu quase o total de verba, e não fez o serviço, então
isso são algumas coisas que acontecem, daqui a pouco quero falar de outro assunto, que tem
que se ter cuidado, no final da Administração da Câmara, também eu quero falar agora sobre
o quadrimestre da Câmara, dizer para vocês, hoje apareceu mais uma divida que estava em
discutição, nos vamos ter que pagar, 4 mil e poucos reais, que a Presidência do ano passado
deixou, eu acho no final da Legislatura tem que ser exonerados todos os cargos, para que o
próximo Presidente possa trabalhar, eles deixam isso para trás, e acontece o seguinte, nos já
gastamos 83 mil reais, agora mais 4 mil e pouco, quase 100 mil reais, que era obrigação da
Presidente da Legislatura passada, porque ela foi a ultima, e que o ultimo nessa Casa faça
isso, exonere todos os cargos, e deixe para que o próximo Presidente possa trabalhar, porque
nos entramos com essa divida nessa Casa, hoje é um problema, nos poderíamos estar
ajudando, talvez a Brigada, com um pouco de dinheiro para pagar a Brigada, mas o caso que
as dividas que ficaram, são complicadas, e algumas que nos não pagamos, e não tem nem
como pagar, dividas que se eu pagar, eu vou responder no Tribunal de Contas, mas as
pessoas estão ai cobrando, mas não a como pagar, é muito complicado, o nosso
quadrimestre fecha essa semana, nos não temos nem uma divida a não sei essas 4 mil e
poucos reais do Assessor Jurídico, tinha da Administração passada, então eu quero dizer para
vocês o seguinte, a situação é complicada, nos temos algumas coisas para resolver em
relação ao incêndio, outras coisas que temos que resolver, aguardamos agora que venha a
pericia, para resolver esse problema desse incêndio, nos já vamos abrir para fazerem a
reforma de onde queimou, mas que os Vereadores desta Casa, quem for Presidente, no final
do ano, faça as coisas corretas, para que o próximo Presidente não venha ficar 4 meses
patinando aqui, até acertar os problemas, relatei isso, porque é mais ou menos parecido com
a câmeras, ela tinha que ter ficado prontas, já que receberam quase todo o dinheiro, não

passaram para a Brigada, abriram uma sala ali na Secretaria de Educação, onde é gravado,
isso não adianta de nada, vai gravar numa fita, onde talvez nunca vai olhar, se tivessem já
repassado para a Brigada, a Brigada estaria recebendo as filmagem, e resolvendo os
problemas, então eu vou pedir que alguém venha pedir para nos dar uma explicação
enquanto a isso, bom pessoal, vocês viram o escândalo do meio ambiente, sabe porque, que
acontece isso, porque os próprios órgãos do meio ambiente, eles fazem com que as pessoas
procurem um outro lado para chegar, vocês sabem quanto tempo leva para ser liberado uma
saibreira, tem saibreira que levou mais de um ano, isso tinha que ser libera em 15 dias, eles
prometem, vai lá a Porto Alegre, demora 3 a 4 meses para virem fazer a primeira vistoria, ai
fica rolando, rolando, por isso esses oportunistas, que cobram para dar licença furada, como
aconteceu aqui hoje no Estado, e vai ser muito maior, porque vai atingir muitos Municípios,
esse é o começo, é o principio do fio da meada, então se os órgãos ambientais fossem mais
razoáveis, trabalhassem mais, liberassem muito mais rápido, não teria liberdade para
acontecer isso, levamos 6 meses para eles darem uma autorização para nos recebermos um
saibro de lá, tenha que ser 6 dias, não 6 meses, então eles abrem para os oportunistas que
vão lá vender e licença, vocês sabem que muita gente boto dinheiro no bolso, e isso vai
aparecer, Taquara Também, mas tudo isso, e que isso sirva de lição, que os órgãos
ambientais, passam a fazer o seu trabalho com rapidez, chega lá tu é atendido, mas parece
que tu chego lá devendo 1 milhão de reais para eles, e a propina corre em todos os lugares lá,
e não é só um, eu sei que os grandes tem facilidade, os pequenos e os Municípios não
conseguem, era isso, muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, às 21h50min, o Presidente
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão Ordinária,
agendando outra para o dia 06 de maio do corrente ano, com a mudança de horário para às
18 horas, no Plenário desta Casa. E, para constar, lavrei a presente Ata, que segue assinada
por mim Silvana Fernandes Lopes e pelo servidor Diego Miranda, o qual transcreveu a Palavra
em Expediente, onde após lida e aprovada também será assinada pelos Vereadores desta
Casa Legislativa. Sala de Sessões, 29 de abril de 2013................Silvana Lopes e Diego Miranda.

