ATA Nº 3.874
Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às dezenove horas e vinte e quatro
cinco minutos, no Plenário da Câmara de Vereadores de Taquara, realizou-se a 10ª 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 dezenove horas. A partir desse momento o
Presidente deu início aos trabalhos da noite convidando a todos para realizarem em conjunto a
Oração do Pai Nosso e em seguida solicitou que a servidora Marilene Wagner procedesse na leitura
dos ofícios e das matérias que deram entrada nesta Casa, para o conhecimento de todos. OFÍCIOS
DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 122/2013, encaminha Lei Municipal nº 5.165, sancionada em 21
de fevereiro de 2013. OFÍCIO Nº 135/2013, encaminha Lei Municipal nº 5.166, sancionada em 26
de fevereiro de 2013. OFÍCIO Nº 139/2013, encaminha relatório de atendimento a Lei Federal nº
9.452/97, referente ao mês de janeiro de 2013, para ser afixado no mural desta Casa. OFÍCIO
142/2013, encaminha Lei Municipal nº 167, sancionada em 28 de fevereiro de 2013. PUBLICIDADE
DOS PROJETOS DE LEI: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2013 DE AUTORIA DA MESA DIRETORA;
Altera o Regimento Interno, instituindo novas Comissões Permanentes, e doa outras providências.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/2013 DE AUTORIA DA MESA DIRETORA: Altera o Art. 1º da
Resolução Legislativa sob nº 002/2008, que fixa os critérios de remuneração de Bolsa-Auxílio para
estagiários e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 024/2013 (Executivo Nº 25) Autoriza o
Poder Executivo a conceder auxílio financeiro para a ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E AMIGOS
DO CAMELÓDROMO DE TAQUARA, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 025/2013
(Executivo Nº 27) Dispõe sobre o parcelamento de débitos da dívida com o Instituto Nacional de
Seguridade Social – INSS, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 026/2013 (Executivo Nº 28)
Autoriza o Poder Executivo contratar emergencialmente, professor de Braile, para atuação na
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº
027/2013 (Executivo Nº 24) Altera a redação do artigo 80, da Lei Municipal Nº 3.770, de 15 de
dezembro de 2006, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 028/2013 (Executivo Nº 21)
Ratifica o convênio firmado pelo Município de Taquara com o Centro de Integração Empresa –
Escola do Rio Grande do Sul – CIEE/RS, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 029/2013
(Executivo Nº 23) Autoriza a doação de terrano para a Associação de Comunicação Comunitária
Taquarense, e, revoga a Lei Municipal nº 3.580, de 10 de fevereiro de 2006, dá outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 030/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH –
Instituindo o FESTIVAL DO CACHORRO QUENTE no Municipio de Taquara/RS, e dá outras
providências. CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS: Ofício da RGE acusando o recebimento
do Requerimento nº 027/2013 do Vereador Adalberto Soares, contido no Ofício D.L. nº 071/2013.
Ofício da RGE acusando o recebimento do Requerimento nº 025/2013 do Vereador Eduardo
Kohlrausch, contido no Ofício D.L. nº 062/2013. Ofício da RGE acusando o recebimento do
Requerimento nº 010/2013 do Vereador Guido Mario, contido no Ofício D.L. nº 037/2013. Ofício
da APATA encaminhando Prestação de Contas referente ao ano de 2012. Ofício do Ministério das
Cidades enviando a Edição nº 601, do informativo Notícias Trensurb. Ofício do Sindicato dos
Municipários de Taquara, informando que o imposto sindical deverá ser realizado no mês de março

de 2013. Telegramas do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros do
Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde. Comunicado do Ministério da Educação
informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. REQUERIMENTOS: Nº 041/2013 VEREADOR
GUIDO MARIO PRASS FILHO, com apoio de todos os Vereadores: Requer ao Presidente Vereador
Nelson José Martins, que seja criado “Comissão Especial Pró-Trensurb”, de acordo com o artigo 71,
inciso III, parágrafo 2º do Regimento Interno desta Casa, sugerindo a Vossa Excelência que a
Comissão seja composta por um Vereador de cada Bancada. Justificativa: Diante do sucesso da luta
pela implantação do sistema de mobilidade urbana através do Trensurb, ampliado de São Leopoldo
até Novo Hamburgo, que agora é realidade. Diante da expansão desta Linha até a cidade de
Sapiranga, que atualmente encontra-se em processo de licitação de estudo de viabilidade técnica,
econômica e financeira. Vem a Câmara de Vereadores de Taquara engajar-se junto ao Poder
Público, Entidades e Comunidade local e regional, na buscada implantação de Linha até o nosso
Município. Sabemos que é um trabalho árduo e demorado, mas com a união, perseverança, de
todos, com certeza alcançaremos esta concretização, o que servirá para alavancar a nossa região.
Neste sentido, solicito o apoio dos colegas nesta luta, para que juntos possamos realizar um
excelente trabalho. Nº 042/2013 VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Ao cumprimentá-lo
cordialmente, venho por meio deste, agradecer de antemão ao Gerente da CORSAN, senhor
Aurélio Rocha Pereira, por todas as vezes que nos atendeu, e ainda mais por seu profissionalismo,
assim apresento pedido de informação, referente aos hidrômetros domiciliares a serem instalados
nas residências do “Residencial Novo Mundo”, no Bairro Santa Rosa desta cidade, pois os
moradores, que nos procuraram (estes membros da Associação de Moradores), já apresentaram a
documentação solicitada desde 17/12/2012, e ainda não receberam retorno da CORSAN com
relação à instalação dos mesmos. Nº 043/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Vem
através do presente, enviar Votos de Pesar aos familiares da senhora Hilda Maria Buratti, que veio
a falecer no dia 1º de março, próximo passado. O falecimento de um ente querido significa a
abertura de uma lacuna na família e nos amigos. Devemos, porém, orar e pedir a Deus que nos dê
forças para suportar esse momento de dor. “Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem
presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes
se transportam para o meio dos mares. Salmo 46.1-2.” Nº 044/2013 VEREADOR LAURI FILLMANN:
Venho através deste parabenizar o Prefeito Municipal de Taquara/RS, pela atitude de manter a
“Casa do Artesão” na Rua Coronel João Pinto, pois além de ficar bem situada com espaço
apropriado, é de suma importância o apoio a este trabalho tão significativo da nossa comunidade.
Nº 045/2013 VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Solicita ao Presidente desta Casa, que
seja realizada Audiência Pública com a Comunidade, Lojistas, CDL e Sindiloja referente ao Projeto
de Lei Nº 024/2012 (Executivo Nº 25) que “Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro
para a Associação dos Proprietários e Amigos do Camelódromo de Taquara, e dá outras
providências. Justificativa: A Associação dos Proprietários e Amigos do Camelódromo de Taquara
por ocasião da Lei Municipal Nº 4.740, de 24 de fevereiro de 2011 C.M.V. foi contemplada com o
repasse mensal de até R$ 3.000,00, pelo prazo de 24 meses, por ocasião da desocupação
voluntária de todos os comerciantes ambulantes instalados em prédios localizados junto à Praça da
Bandeira até o dia 31 de dezembro de 2011. Estes valores na ocasião foram repassados para
auxiliar com gastos de aluguel, água, luz, seguro e IPTU do imóvel que foi locado pela Associação.
Findado os dois anos de auxilio a esta Associação, no dia 24 de fevereiro de 2013, esta
Administração vem apresentar novo Projeto, mantendo por mais doze meses este auxílio.
Queremos ouvir a comunidade, lojistas, CDL e Sindiloja se concordam com a proposta de
pagamento por parte da Administração do valor mensal de até R$ 3.000,00, pelo prazo de mais 12
meses, a título de incentivo para fins de locação à Associação dos Proprietários e Amigos do
Camelódromo de Taquara. Nº 046/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO e Bancada do PP:

Os Vereadores que compõem a Bancada do Partido Progressista – PP vem através do presente,
solicitar ao Presidente desta Casa, Vereador Nelson José Martins, para que seja criada uma
“Comissão Especial Pró-Criança e Adolescente” com o objetivo de analisar as causas do
abrigamento e debater soluções alternativas. Também analisar a eficácia política da rede e das
ações adotadas pelos agentes municipais, junto as Entidades existentes em nosso município.
Solicitamos ainda que seja realizada Audiência Pública com as Entidades envolvidas com a criança e
o adolescente, para que possamos juntos auxiliar as mesmas na busca de soluções aos problemas
enfrentados diariamente. O tema a ser abordado nesta Audiência Pública é “Como reduzir o
abrigamento no município de Taquara”. Neste sentido, solicitamos que sejam convidadas as
seguintes Entidades e Órgãos Públicos para a referida Audiência Pública: APAE; Lar Padilha;
Associação Amigos do Livro; Ministério Público; Juizado da Vara da Criança e da Juventude;
Conselho Tutelar; CONDICA; Secretaria Municipal da Educação; Secretaria Municipal de Assistência
Social; Secretaria Municipal da Saúde; Brigada Militar; Polícia Civil; Lar das Meninas; Lions Club;
Rotary Clube; ACIT; SINDILOJAS; CDL; TCA; Rádio Comunitária; Rádio Taquara e Jornal Panorana e
Sucursal do NH. Nº 047/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS e Bancada
do PP: Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste solicitar ao Diretor Geral do DAER,
que através do setor competente, possa realizar a construção de uma ciclovia na sequência da
existente na Avenida Sebastião Amoretti, passando pela Empresa COOTALL até o Instituto
Adventista Cruzeiro do Sul – IACS. Certo de contar com vosso apoio, desde já agradeço a atenção.
Nº 048/2013 VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Requer que seja oficiado ao
Comando da Polícia Rodoviária Estadual, Brigada Militar, Secretaria de Transportes do Município
de Taquara, para que procedam a liberação do trânsito das vias laterais da ERS 020, trajeto urbano
da Avenida Sebastião Amoretti, na Semana Santa, durante o Evento da Colheita da Macela, que
soma a participação de milhares de motoqueiros que passam por nossa cidade na direção de São
Francisco de Paula, para que os mesmos possam usufruir do atendimento do comércio localizado
nessa área, para tomarem um café, fazerem um lanche e, até mesmo utilizarem os banheiros. A
presente solicitação se justifica, pela mobilização dos donos dos comércios localizados na Avenida
Sebastião Amoretti que, no ano de 2012, se organizaram pra atender aos motociclistas,
frequentadores habituais nessa época do ano, mas tiveram o seu acesso à avenida lateral barrada
pelo policiamento, que organizou o trânsito na noite e madrugada do Evento, de forma que só
poderiam transitar pela pista principal (ERS 020), causando um prejuízo aos comerciantes locais,
que não conseguiram comercializar os produtos que haviam preparado para o Evento. Por esse
motivo, nesse ano de 2013, já se organizaram e solicitam o olhar dos comandos responsáveis pela
trafegabilidade, para com seus pequenos comércios, que contam com tais eventos para se
manterem com as portas abertas e em condições de pagar seus impostos, encargos sociais e
funcionários trabalhando. Nº 049/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS e
Bancada do PP: Ao cumprimentá-la cordialmente, venho através deste solicitar à 2ª Coordenadoria
Regional de Educação – CRE, através da sua Coordenadora, senhora Rosana Maria Rodrigues
Santos, informações acerca da falta de professores na Escola Estadual de Ensino Médio Willybaldo
Bernardo Samrsla – CIEP de nossa cidade. Certo de contar com vosso apoio, desde já agradeço a
atenção. REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 027/2013 VEREADOR RÉGIS BENTO
DE SOUZA: Que o Executivo Municipal possa ver da disponibilidade da agenda do Secretário
Municipal de Educação, Esporte e Cultura, senhor Antônio Edmar Teixeira de Hollanda, para
começar o “Projeto Mais Educação”, e saber como o mesmo funciona tecnicamente, formalmente
e na prática. Ainda saber quais as Escolas estão contempladas no Município de Taquara, para o ano
2013. De outro lado, mais especificamente com relação a Escola Alípio Sperb, no Bairro Santa
Maria, onde tendo esta oportunidade gostaria de apresentar ideias do CPM da Escola. Nº 028/2013
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal
informe esta Casa Legislativa com relatórios de atendimentos pelo Programa Sentinela Combate

Abuso Contra Menores com as devidas prestações de contas detalhadas dos últimos 4 (quatro)
anos até a presente data. Nº 029/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS:
De acordo com a Lei Municipal 740/77, artigo 25, letra “d” - É proibido colocar cartazes ou fazer
qualquer espécie de propaganda nas paredes dos prédios, muros, cercas, postes e árvores sem
prévia licença escrita de seus proprietários e devida autorização da municipalidade. Pena: multa de
1/3 da VR a 4/7 da VR. Neste sentido pergunto? - Esta Lei está sendo aplicada pela administração
atual? - A Administração anterior vinha aplicando a penalidade? - Caso afirmativo, perguntamos
como são autuados aqueles que não respeitaram a Lei e colocaram suas propagandas em locais
públicos? Também perguntamos qual é o valor em reais aplicado, tendo em vista que a URM atual
está no valor de R$ 360,89 (trezentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos). Nº 030/2013
VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de
Segurança e Trânsito, caso possua, apresente cópia a este Vereador, das prestações de contas,
caso apresentada pelo CONSEPRO, da utilização de recursos públicos municipais, estaduais,
federais ou individuais, recebidos e pagos dos últimos cinco (05) anos, período 04-03-2009 até 0103-2013, com a finalidade de demonstramos a excelência dos serviços prestados por este órgão a
nossa comunidade taquarense. INDICAÇÕES: Nº 197/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO:
Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente providencie a limpeza
de uma área que antes existia uma Pracinha na Rua Miraguaia, no Bairro Olaria, e se possível,
revitalize uma nova Pracinha no local para proporcionar momentos de lazer ao grande número de
crianças que lá residem. Nº 198/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o
Executivo Municipal estude a viabilidade de instalar equipamentos para uma “academia ao ar
livre”, na localidade de Padilha, a exemplo das já existentes no Parque do Trabalhador e na Praça
da Bandeira. Tal pedido se justifica, pois além de proporcionar aos moradores momentos de lazer
também seria uma forma de incentivo ao exercício físico que é o principal fator em uma melhor
qualidade de vida. Nº 199/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito
que o Executivo Municipal estude a viabilidade com urgência, de instalar um número “0800” nas
dependências da Prefeitura a ser utilizado como ouvidoria para que a comunidade possa fazer suas
reivindicações como: troca de lâmpadas, patrolamento, ensaibramento, limpeza de rua, conserto
de canalização, reparo em calçamento, conserto de sinaleiras, etc. Nº 200/2013 VEREADOR
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente viabilize com urgência o serviço de patrolamento e ensaibramento da
estrada de Tucanos até Lajeadinho, dando uma atenção especial aos desaguadouros e ao “olho de
boi” próximo ao Bananeiro. Nº 201/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Os resíduos
originados das podas de árvores de nossa cidade sempre representam uma dor de cabeça na hora
de encontrar um destino, pois os mesmos necessitam de espaço adequado para qual. Pensando
nisso o Vereador que subescreve vem por meio deste fazer a Indicação para que o Município
adquira um triturador de galhos, trata-se de um equipamento que é acoplado em um trator, já
utilizados em outras Prefeituras como: Três coroas e Igrejinha. Outra vantagem é o composto
produzido pelos galhos em forma de cavaco, que servem para adubar a terra para a plantação de
canteiros municipais e até para os produtores do Interior. Segue em anexo foto do equipamento.
Nº 202/2013 VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal estude a
possibilidade de elaborar projeto, juntamente com a Associação de Moradores do Residencial
Novo Mundo, do Bairro Santa Rosa, com relação à manutenção das ruas, como corte de grama,
poda de árvores, manutenção da Praça de lazer das famílias, reposição de lâmpadas da iluminação
pública e ainda a pavimentação asfáltica das ruas que ali se compõem. Assim este Vereador e a
Bancada do PMDB a nível Estadual e Federal, se coloca a disposição ao momento que estiver
formado o projeto técnico em trabalhar na captação de recursos estaduais e federais que venha a
viabilizar as obras futuras. Por fim, caso for de interesse da administração municipal, agendaremos
uma audiência na prefeitura ou até mesmo na sede do condomínio, para debatermos tais assuntos.

Nº 203/2013 VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Venho por meio deste, após ter feito contato
com o CPM da Escola Alípio Sperb, e conforme manifestação do Sr. Prefeito Municipal, no ato de
capacitação dos professores municipais, na UNIPACS, onde foi pedido a ajuda dos CPMs das
Escolas, para viabilizarem projetos. Assim a Escola Alípio Sperb deseja, caso for viável, que e
mesma seja contemplada com o Projeto “Mais Educação”, é sabido que necessitam de uma quadra
de esportes para realização de atividades, o qual a Escola ainda não possui, bem como a
formatação de uma quadra de areia. De outro lado, se colocam a disposição para mobilizar a
comunidade local, no sentido de ajudar a captar recursos para realização de tais obras e assim
serem contemplados no programa Mais Educação. Coloco-me a disposição para audiência com o
Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para ampliar o debate. Nº 204/2013 VEREADOR ADALBERTO
CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Trânsito,
estude a possibilidade de montar uma equipe para confeccionar placas de sinalização e indicação
de trânsito, pois nossa cidade e Interior estão carentes deste serviço. Nº 205/2013 VEREADOR
ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de
Trânsito, estude a possibilidade de modificar o trânsito de veículos na entrada e saída da Rua São
João, no Bairro Cruzeiro do Sul, indo pela Avenida Sebastião Amoretti. O pedido se justifica dado ao
fato da referida rua ser muito estreita, onde muitas vezes encontram-se veículos estacionados nos
dois lados tornando perigoso o tráfego, especialmente nas horas de pico. Nº 206/2013 VEREADOR
ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de
Trânsito, estude a possibilidade de diminuir a circulação de coletivos que se destinam até a
FACCAT, pela Rua Nelson Renck, pois os mesmos estão gerando transtornos aos moradores com o
barulho e até mesmo causando rachaduras em suas residências. Nº 207/2013 VEREADOR
ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente
proceda na limpeza da parada de ônibus, próximo ao Campo do Padilhano, na localidade de
Padilha. Tal pedido se justifica, pois o ano letivo já iniciou a mesma se encontra em estado de
abandono. Nº 208/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o
Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no serviço de colocação de duas
paradas de ônibus na entrada do Bairro Empresa, de fronte ao ponto de TAXI do Sr. Antonio. Nº
209/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente auxilie na reconstrução de uma casa situada na Rua Coronel Neves, nº
1645, esquina com a Rua Germano Paiva, no Bairro Mundo Novo. Justificativa: A referida casa foi
interditada pelo Corpo de Bombeiros em 2012 e no dia 05 de outubro do mesmo ano houve o
desmanche restando apenas uma peça em alvenaria que é onde os moradores residem até hoje;
mãe com dois filhos de 02 e 05 anos e esposo de 68 anos com problemas de saúde. Os moradores
receberam da Prefeitura, na época, material para construir outra casa, mas não foi disponibilizado
mão de obra até a presente data. Nº 210/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito
que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente estude a possibilidade de realizar
obra de asfaltamento na Rua Henrique Bauermann. Tal pedido se justifica por se tratar de uma
antiga rua da cidade e pelo grande fluxo de veículos que por ela transitam diariamente. Nº
211/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente proceda na conclusão do calçamento na Rua 17 de Junho, (+ ou – 200m),
até o Presídio Municipal. Nº 212/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente estude a possibilidade de realizar
obra de asfaltamento na Rua Rio Branco, no intuito de desafogar o fluxo de veículos da Rua Tristão
Monteiro criando uma alternativa de acesso a ERS 115. Nº 213/2013 VEREADOR LAURI FILLMANN:
Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente encaminhe o
trabalho de capina na Rua Edmundo Saft, pois a mesma está tomada pelo mato. Entendemos que
todas as ruas devam estar limpas, porém, ali faz parte do coração da cidade, junto a Prefeitura. Nº
214/2013 VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com

a Secretaria competente, notifique os responsáveis pelo prédio (condomínio) localizado na Rua
Marechal Floriano, esquina com a Rua General Frota, (antiga Estação Rodoviária) atual terminal
rodoviário urbano Transpar, com relação a um buraco em desnível, onde tinha o banheiro da
antiga rodoviária, o qual precisa ser corrigido, pois vem causando riscos aos usuários do transporte
coletivo de passageiros. Nº 215/2013 VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Este Vereador após
exaustivo trabalho de diálogo com empresários do setor de comércio, serviços, transporte,
moradores e munícipes que frequentemente utilizam a região central da cidade, vimos que existe
um consenso em disponibilizar a opção, caso realizado audiência pública, para instalação da Rua
Coberta, na Rua Coronel João Pinto, entre a Ruas Marechal Floriano e Guilherme Lahm. Nesse
sentido fica a sugestão deste Vereador para a comunidade e para a nova administração municipal.
Nº 216/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo
Municipal, através da Secretaria competente proceda em caráter de urgência no concerto da
parada de ônibus localizada na ERS 020, em frente à Tornearia do Spindler ao lado da Net Bar. Tal
pedido se justifica, pois a laje está cedendo de cima os ferros de construção, podendo acontecer
um acidente fatal a qualquer momento. Nº 217/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES
DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda no
calçamento com bloquetes no final da Rua José Loureiro da Silva que é a única rua do Centro que
ainda não está calçada. Por se tratar de um serviço pago pelos moradores pede-se o máximo de
urgência. Nº 218/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o
Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda em caráter de urgência num estudo
ou forma de dividir o grande fluxo de veículos que hoje assombram a nossa Tristão Monteiro, pois
as iniciativas tomadas pelo governo anterior não trouxeram nenhum resultado positivo. Nº
219/2013 VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Solicito ao Executivo Municipal, que seja
encaminhado Projeto de Lei a esta Casa, com a finalidade de autorizar repasse financeiro para a
Associação Amigos do Livro de Taquara, CNPJ nº 06.992.406/0001-84, para auxiliar nas despesas
com a manutenção e funcionamento da Biblioteca Comunitária no Bairro Empresa. Justificativa:
Atualmente a Biblioteca não tem luz e água, tendo em vista que não há recursos financeiros para o
pagamento destas despesas, o que requer imediata ação do Poder Público, tendo em vista que a
Biblioteca acolhe crianças e jovens das mais diversas faixas de idade, proporcionando pesquisa e
várias atividades no local. Também destacamos que a mesma está instalada no Bairro mais
populoso da nossa cidade. Nº 220/2013 VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA:
Requer ao Chefe do Executivo Municipal, que determine ao Diretor de Obras do Município de
Taquara, juntamente com o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, para que, ambos,
procedam à imediata visita ao terreno localizado na Rua Almiro Nunes de Medeiros, em frente ao
nº 1314, bem na ponte que fica ao lado da Biblioteca Amigos do Livro, terreno este desapropriado
para a construção da obra do Arroio Sonda, onde havia uma residência que foi demolida, servindo
agora, esta área para depósito de lixo, galhos, móveis velhos e, além disso, com um mato que se
formou de forma abundante e generalizada, ocasionando arrombamentos nas residências e
assaltos constantes aos moradores, pois os marginais agem sem serem vistos, protegidos pelo
matagal. A presente indicação está sendo feita na tentativa de evitar que os moradores que ali
residem, e já tiveram suas casas invadidas pelas águas do Arroio Sonda, motivados pela impressão
de descaso com a sua condição vulnerável, pelo poder público, invadam o Legislativo e o Executivo,
pois segundo alguns moradores, caso a água invada novamente as suas casas e molhem os móveis
que eles recolocaram em substituição aos anteriores, eles depositarão todo o seu prejuízo em
praça pública, perante a Prefeitura de nosso Município, como forma de materialização da sua
indignação, pois já foram feitas indicações com relação ao Arroio Sonda, que com sua obra de
canalização suspensa, está com ilhas de areia, árvores crescendo no seu interior, e muito mato,
sendo que algumas casas próximas, com moradores devidamente regulamentados, pagadores de
seus impostos, estão presenciando suas casas invadidas por ratos, cobras e aranhas, expondo a

riscos as suas crianças. Nº 221/2013 VEREADOR LAURI FILLMANN: Solicito que o Executivo
Municipal estude a viabilidade de um auxílio financeiro para as Sociedades de Canto e Coral de
nosso município. Tal medida é vital para a manutenção dessas atividades que fazem parte de uma
cultura histórica em nossa região. Cabe salientar que há uma despesa mensal com o Mestre, peça
fundamental neste trabalho. Nº 222/2013 VEREADOR LAURI FILLMANN: Solicito que o Executivo
Municipal estude a viabilidade de um auxílio financeiro para as Sociedades que mantém a tradição
dos Kerb, festa cultural histórica de nossa região, herança de nossos antepassados de origem
alemã, que deixaram a marca da colonização em nosso município. Nº 223/2013 VEREADOR MOISÉS
CÂNDIDO RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente estude a
possibilidade de realizar um projeto de iluminação pública na ciclovia localizada na Avenida
Sebastião Amoretti, pois a existente está direcionada para a pista de rodagem. Tal medida se faz
necessária para proporcionar maior segurança às pessoas que utilizam aquele espaço. Nº 224/2013
VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal estude a possibilidade do
retorno da contratação de segurança de portaria e pátio das escolas municipais, com o objetivo de
preservar a integridade física de professores, alunos e funcionários. Nº 225/2013 VEREADOR
MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente
proceda na continuação do calçamento da Rua Edmundo Saft, para que todos os moradores
possam se beneficiar, já que o calçamento existe em apenas um trecho da rua. Nº 226/2013
VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Solicito que o Executivo Municipal busque providências,
junto a Empresa que realizou a construção das Pontes existentes nas localidades de Açoita Cavalo,
Passo da Ilha e Arroio Grande, pois falta concluir as “guarnições” das mesmas, o que coloca em
risco todos que transitam por estes locais. Nº 227/2013 VEREADOR EDUARDO CARLOS
KOHLRAUSCH: Solicito que sejam colocadas proteções com canos de PVC tamanho de 100, junto ao
caule das árvores do Parque do Trabalhador, digo as árvores menores, pois as mesmas quando no
corte de gramas do Parque com roçadeiras, são machucadas em suas bases, vindo assim a
morrerem. Nº 228/2013 VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Solicito ao Executivo
Municipal que no Projeto solicitado por este Vereador, de drenagem pluvial e asfaltamento, da Rua
Princesa Isabel, no Bairro Cruzeiro do Sul, seja trocada toda a canalização da referida rua e incluída
ainda parte da Rua Joaquim Nabuco, como foi feito extra oficialmente em conversa com o
Secretário de Planejamento, senhor José Inácio Wagner, no dia de hoje, às 11hs15min, na
Prefeitura Municipal de Taquara, portanto, estou oficializando esse pedido através deste
documento. Após a leitura da matéria o Presidente comentou a respeito do que vem ocorrendo no
Lar das Meninas, onde inclusive conversou sobre o assunto com alguns membros do Rotary Club,
antes do início desta Sessão. Disse ainda que o Assessor Jurídico desta Casa emitirá um documento
à Juíza de Taquara, com assinatura de todos os Vereadores na tentativa de buscar um prazo maior,
pois segundo informações já saiu o pedido de transferência das crianças. Salientou também que
esse assunto deve ser ainda muito discutido pelos órgãos e entidades competentes e de antemão
disse que há uma intenção desta Casa em ajudar financeiramente naquilo que for necessário e
sabe que pode contar com todos os Vereadores para estar na linha de frente deste problema.
Comentou também que semana passada pediu que os Vereadores não se manifestassem em
relação ao comentário do Vice-Prefeito, o qual não citou nomes na internet, mas foi entendido que
se tratava desta Casa devido às críticas concretas feitas anteriormente pelos Vereadores a respeito
do que vem ocorrendo na área da saúde no Município. Disse que já conversou com o Prefeito Tito
e acredita que ele também já tenha conversado com o Vice-Prefeito para que essas coisas não
venham mais a acontecer, por isso pediu e pede novamente para os Vereadores não se
manifestarem porque essa legislatura está apenas começando e assim se evita maiores problemas
para um bom andamento do município, frisado que as coisas erradas serão sim fiscalizadas por
esta Casa. Nesse momento o Presidente leu alguns trechos do que foi dito pelo Vice-Prefeito
Pimentel, onde ficou entendido que se tratava desta Casa: - Sou dócil o suficiente para acolher

parceiros, mas sou fera o suficiente para botar pra correr uma matilha agressiva. – Mas haveria
também os cacos, pessoas que não deglutiram nossa chegada à Prefeitura, até porque para elas
seria difícil engolir um revés, especialmente quando viesse da vontade maior do eleitor. E foi o que
aconteceu, até hoje, nem laxante fez descer o engasgo. – O fato de ser experiente e ser da área
ajudam a prever. Não tendo aonde mais atirar, esses cacos vão orientar-se para outros setores de
governo. Escreva o que estou dizendo, é assim, essa gente funciona assim, no meio disso também
alguns tidos como “fogo amigo”. Prosseguindo com os trabalhos 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
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS. Salda a todas as pessoas presentes. Quero iniciar
falando do projeto que vai a votação daqui a pouco nesta Casa, a respeito das calçadas, calçadas
essas que são uma grande dificuldade para agente consegui ter elas organizadas no Município,
diante disso agente apresente um programa Municipal, de revitalização das calçadas, concedendo
até 50% de desconto no ano seguinte, das famílias que realmente não tem condições de fazer as
calçadas, aquela situação que acaba se gerando, a pessoas ate que faze a calçada, mas não tem
recurso, para que ela possa fazer, a Prefeitura então fica avisada a conceder o desconto no IPTU,
de 50% no ano seguinte, é importante que agente tenha iniciativa como esta, para que agente
possa melhorar, a visualização de nossa cidade, e melhorar também a questão de riscos no
caminhar, porque são diversas as armadilhas que tem hoje nas nossas ruas, no centro, nos Bairros,
as nossas calçadas realmente é um caos permanente, eu peço apoio aos Vereadores, que nos
acompanhe nessa jornada, porque é importantíssimo que o programa Municipal, o Município tem
essa ferramenta importante, que também de cobrar e exigir de quem possa pagar, como também
de beneficiar aqueles que não podem pagar, e se tornando uma atitude que vai ser boa para todo
mundo, inclusive para a própria saúde, gostaria também de falar, da solicitação que fiz na semana
passada, a Prefeitura Municipal deu uma atenção lá no 15, agente sabe hoje da dificuldade que é
de gerar empregos, e vejo muitas vezes gente correndo atrás de empresas para trazer para nossa
cidade, e ali se gerando um distrito industrial, hoje com mais de 130 pessoas trabalhando naquela
região, Moisés conhece bem o pessoal ali, tem três fabricas ali, uma de piscina, uma de calçado, e
outra de caixa de água, sem falar do outro lado que tem uma fabrica de esquadrilhas também, a
única coisa que eles precisam e de uma iluminação melhor, e precisam também de um calçamento,
para poder tirar a mercadoria que eles produzem ali, olha bem, é um momento importante para o
Município começar a valorizar esse pequenos distritos industriais, e começar de uma certa forma a
ajudar, para que essas pessoas possam gerar mais empregos para nosso Município, Senhor
Presidente, o senhor pediu para que agente não falasse em questão do hospital, eu gostaria de dar
uma palavrinha, porque eu acho que foi uma luta de todos os Vereadores, com que a direção do
hospital viesse ate essa Casa, para nos relatar o que tava acontecendo, e agente já pode colher os
frutos dessas reunião, agente já consegue enxergar a olho nu ai, a diferença que ouve, a partir da
vinda da direção do hospital a esta Casa, já podemos perceber que o atendimento já melhorou,
que aquelas constantes chamadas do hospital, cessaram, então isto é mérito de cada um dos
Vereadores, para não se acovardar, não se amedrontaram, e enfrentaram essa situação de cabeça
erguida, e trouxe um resultado positivo para nossa comunidade, eu quero agradecer então a
direção do hospital, que venho a esta Casa, e fez o que realmente tinha que ter sido feito, eu acho
que é isso ai, a comunidade não pode se amedrontar, tem que continuar denunciando, quando não
estiver bem, tem que continuar denunciando, para que realmente aconteça de fato no nosso
Município, eu quero também relatar da falta de professores na escola CIEPE, eu fiz uma solicitação
através desta Casa, que o Governo Municipal tome providencias, e que coloque professores,
porque não é possível que todos esses meses de férias, agora chega as aulas, e ta faltando
professores, mandando as turmas irem embora mais cedo, na turma da manhã vai as nove, a
turma da tarde as quinze horas, e a noite a mesma coisa, não é possível que continue acontecendo

isso, também com relação do 0800, que é importante a comunidade de ter esse numero para ligar
para o Município hoje, a comunidade que ligar para pedi uma troca de uma lâmpada, ou reclamar
de um buraco, hoje ainda nos não temos numero na Prefeitura, que a comunidade possa se dirigir,
e fazer suas solicitações, os Vereadores são cobrados para trocar uma lâmpada, ou tapar um
buraco, mas é que realmente hoje, não existe um numero que a comunidade possa fazer suas
solicitações, obrigado a todos. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER. Salda a todas as
pessoas presentes. Sábado na Praça da Bandeira, a APATA realizou algumas uma feira de adoção
de animais de rua, e os animais que são resgatados pela APATA, a associação pela qual faço parte
há 10 anos, eles recebem um tratamento vip, eles vão para clinicas particulares, onde tem um
tratamento pago, posteriormente vão para lugares temporários, que são espaços cedidos por
algumas pessoas, para que esses animais permaneçam até conseguirem um adotante, esse espaço
é pago também, e quando nos vamos fazer a doação deste animal, tem que seguir alguns pré
requisitos, a pessoas que adota algum animal de rua, e foi recolhida pela APATA, ela tem que se
comprometer com esse animal, e dar os cuidados necessários, alimentação e água, e não deixar ele
acorrentado, porque nos fazemos isso, porque nos temos um grande respeito a vida, ai muito me
entristece, quando eu vejo no mesmo local no qual nos estávamos doando esse animais, e tendo
todo cuidado para que esse animais sejam bem dotados, ali bem pertinho existia um grupo de
pessoas, que talvez não estivessem em condições normais, talvez alcoolizados, talvez drogados, e
junto nesse espaço uma mãe grávida, e junto dela uma criança com mais ou menos 2 ou 3 anos,
isso me entristeceu profundamente, porque quando eu tenho um cuidado para o animal, eu quero
que as crianças de nossa cidade, sejam muito bem cuidadas, como nos da APATA cuidamos nossos
animais de rua, eu quero que essas crianças tenham todos seus direitos respeitados, e quando eu
vejo um bebe, andando naquele meio, o que será no futuro de uma criança assim, cientificamente
e já foi comprovado, que ate os três anos, o que o celebro recebe, ele vai ser para sempre, se esse
celebro de criança recebeu um exemplo de drogadiçao, de prostituição, de violência domestica, o
que será num futuro essa criança, ai juntando todos esses fatos, venho a noticia de um possível
fechamento do Lar das Meninas, que é mais um trauma para nossa cidade, Taquara tem o trauma
do fechamento da APROMIM, que muitas crianças dali, tiveram que ser espalhadas em outros
locais, quando ali elas já estavam estabilizadas, elas já tinham uma estrutura, elas já estavam
conseguindo ter uma educação para seu futuro, ai agora a noticia da provável fechamento do Lar
das Meninas, eu deixo aqui a minha parte, a tranqüilizar as pessoas de Taquara, que com certeza
nos faremos de tudo para que isso não aconteça, agente vai faze de tudo para que essas crianças
continuem sendo muito bem cuidadas, continuem sendo muito bem tratadas, e nos vamos achar
uma solução sim para isso, ai eu fico feliz em ver que existe uma parceria para o Lar da Padilha, Lar
Padilha mais iluminado, uma parceria para viabilizar para reforma elétrica do Lar Padilha, então
assim, diante de tantos problemas, agente sempre vê uma luz no fim do túnel, e essa luz do fim do
túnel, ela só chega quando as pessoas da comunidade envolvem, quando as pessoas descruzam os
seus braços, e dão as suas mãos, e seguem a um propósito, já diziam Jean Delafontem, toda força
será fraca, se ela não tiver unida, então é nos momentos de crise, que nos devemos nos unir, todas
as forças possíveis, e não ficar sempre esperando as decisões das respostas de cima, eu acho que
toda a comunidade envolvida, agente consegue buscar sempre a melhor resposta, sempre a
melhor solução, agradeço a atenção de todos vocês, e que todos tenham uma excelente semana,
obrigado. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA. Salda a todas as pessoas
presentes. Eu quero iniciar, falando rapidamente das duas indicações que eu trouxe esta noite a
esta Casa, a primeira que trata do arroio sonda, e a interrupção da obra de canalização, na Rua
Almiro Nunes de Medeiros, enfrente ao numero 1314, a empreiteira destruiu uma Casa, uma
residência que ali havia, e este terreno que agora esta sem a residência, ta servindo de deposito de
lixo, eu já havia comentando o respeito do olhar que nos devemos ter agora na Administração,
para com a areia que esta se depositando no arroio, e também com o lixo que esta sendo

depositado, e com as enxurradas ira para dentro do arroio, fui chamada pela comunidade do Bairro
Empresa, que circula o arroio, e eles me pediram a intervenção novamente, até que eles estão
tendo a impressão de um descaso com o arroio e com as tomadas de medidas, para retirada do
lixo, e eles inclusive nos colocaram as seguintes frases, se entrar água novamente na nossa
residência, nos iremos colocar os moveis molhados em frente a praça publica, para mostrar o
quanto nos estamos tristes com a falta de socorro, sei que nos estamos começando uma nova
Administração, mas vamos prestar atenção com estas pessoas, este terreno, alem de ta sendo
depositado lixo, e cresceu o matagal, e ta facilitando a entrada de ladrões, que fica do lado do
terreno da biblioteca Amigos do Livro, tem uma residência que já foi arrombada por umas quatro
vezes, nos temos que prestar um pouco de atenção, eu peço ao pessoal do maio ambiente, e a
Secretaria de Obras, que olhe com carinho essa situação, porque é bem preocupante, também
estou enviando aqui, pedindo a esta Casa, que seja oficiada o comando das Policias Rodoviárias
Estadual, Brigada Militar, e os Secretario de transporte também, para que prestem atenção no ano
de 2012, foi fechado o transito na Sebastião Amoretti, e na época do evento da colheita da
marcela, comercio de Taquara se organizou para vender para os motociclistas que participam deste
evento, que em numero significativo, e eles não conseguiram ter acesso ao comercio, porque as
Policias Rodoviárias Estaduais e a Brigada Militar, induziram o transito na única via, que era a via
central, na RS020, então não teve acesso ao comercio, os comerciantes se prepararam, tiveram
gastos e tiveram prejuízos grandes, porque não tiveram a quem vender, eles se uniram e agora
estão pedindo uma atenção especial para esta situação, para que eles não tenham prejuízo que
eles tiveram no ano de 2012, e possam vender aos motociclistas que estão acostumados a chegar
para tomar café, e inclusive utilizar o banheiro, eu fiz rapidamente essas duas indicações, porque
eu quero falar na questão dos representantes da sociedade civil, e do Rotary, estarem engajados
na questão de salvamento do Lar das Meninas, que não seja o lar das meninas que continuem
funcionando, talvez por uma questão administrativa, e de imputabilidade da atual Administração
do Edu Criança, porque me parece que partiu deles a idéia do fechamento, mas que tenhamos uma
atenção especial, para que possamos estar atendendo a nossa criança, nos temos uma demanda
muito grande de crianças, invulnerabilidades social em risco, nos temos crianças de zero a 12 anos,
num numero maior, do que outra idade em Taquara, porque eu presencio e vivencio isso a anos, e
acompanho o trabalho do conselho tutelar, e sei que tem muita criança precisando de proteção, e
precisando ser retirado do lar, onde esta sofrendo, eu penso que uma atitude como esta, de
representantes da sociedade civil, vindo a Câmara de Vereadores, sugerindo e participando a
solicitação dos Vereadores, numa questão como esta, isso é Política, isso é Política de verdade, e
eu só acredito nua Política de verdade, quando o povo se alia, e juntos agente caminha, eu não
acredito que nos conseguimos como Vereadores, fazer algo sozinho, porque eu acredito que o
povo tem força, e essa força, e através do voto, nos torna seu representante, mas quando ele vem
ate essa Casa, e trás um abaixo assinado, mas de 150 assinaturas, solicitando do Poder Executivo,
um procedimento e um olhar atenciosa, sobre esta questão, eu acredito que agente vai ter uma
luta vitoriosa, que não seja la onde esta funcionando, mas que nos tenhamos sim um abrigo, para
nossos meninos e meninas, que são muitos e precisam de nossa ajuda, que tenhamos todos nos
Vereadores um olhar para isso, e que agente trabalhe junto para selecionar esse trabalho, que ele
é emergente e precisa de nossa atenção, muito obrigada a todas, e uma boa semana. VEREADOR
TELMO VIEIRA. Salda a todas as pessoas presentes. Hoje estamos entrando na semana que se
comemora o dia internacional da mulher, quero fazer uma saudação especial as nossas
Vereadoras, a Sandra e a Sirlei, que são de uma representatividade nosso Município, e quero fazer
uma saudação de nossa pessoa, a Diretora Legislativa, Marilene, e considero a todas essas
servidoras desta Casa, abraçadas e felicitadas pelo seu dia, dentro disso, não posso deixar de
saudar a todas as mulheres de nosso Município, eu gostaria de Alencar vários adjetivos que define
uma mulher, mas as quais, os adjetivos que quero ressaltar, são de sentimento de amor,

comprometimento, garra, perseverança, luta e conquista, ate porque esta conquista nos temos
uma Presidenta do nosso Pais, conquista essa, que as mulheres com sua garra e perseverança
conquistaram, também continuando, eu quero dizer que esta semana estive com o dono do posto
Ipiranga, no qual me passo, que esta sendo injustiçado por moradores que coabitam o posto,
injustiças essas que estão se referindo a um abaixo assinado daquela comunidade local, a respeito
da bagunça que esta se gerando na quinta feira, mas bagunça essa que não é feita nas
dependências do posto Ipiranga, onde la uma loja de conveniência, o qual nos trás uma imensa
tristeza, quando moradores se reúnem, para fechar essa loja as 22 horas da noite, sendo que o
horário de atendimento é até a meia noite, horário esse que poderia se estender, se nos
tivéssemos uma Brigada mais atuante naquela redondeza, porque la se junta populares, que
extravasam com as suas brincadeiras, com seu som, prejudicando o sossego de quem quer
trabalhar, e a tranqüilidade e o sono de moradores daquela região, também essa semana, me reuni
a Comissão de Terras e Habitação, na qual faço parte, eu Vereador Guido Mario, Lauri, e em pauta
assunto que se refere a barragem do Rio da Ilha, entramos em tratativas com o coordenador
Rodrigo, coordenador da consulta popular, e cidadania, esse coordenador estará junto conosco,
numa Audiência Publica que será realizada com a METROPLAN, e la conseguiremos subsídios para
acalmar e esclarecer sobre esses estudos, enfim também quero deixar aqui um abraço especial a
minha mãe, e minha mulher que é o amor da minha vida, que me da toda atenção, e parabenizar
elas por essa semana, pelo seu dia, porque o dia da mulher não é só no dia oito, mas sim todo dia,
muito obrigado a mulher que nos gerou, muito obrigado a mulher que nos assiste, e muito
obrigado a essa mulher que esta sempre conosco em todas as dificuldades, enfim, as dificuldades
que elas encontram também, para onde deixar seus filhos, eu quero me dirigir a comunidade da
Padilha, e Rio da Ilha, eu juntamente com o Prefeito Tito, e o Secretario de Educação, estamos em
tratativas ferrenhas, para colocação de uma creche naquela localidade, eu quero dizer que as suas
necessidades, são as nossas necessidade, muito obrigado e uma boa semana a todos. VEREADOR
VALDECIR VARGAS DE OLIVEIRA. Salda a todas as pessoas presentes. Esse final de semana,
participei de alguns cultos de comemoração dos 77 anos da igreja Assembléia de Deus, estão de
parabéns todos os membros da igreja, pelo excelente trabalho que vem sendo prestado a esta
Município, também conforme o Vereador já falava, também já tava escrito aqui para falar
Vereador, parabenizar em especial a minha esposa, a minha filha Eduarda, pelo dia da mulher, e
também em nome da Vereadora Sirlei, Sandra, servidora Marilene, parabenizar todas as mulheres
que estão aqui presente, e as que nos ouvem, pelo dia internacional de mulher, que acontecera na
sexta feira, não posso me calar de falar aqui nesta Tribuna, a respeito do aumento das passagens
dos circular, as pessoas vem para o trabalho, em 25%, me pasma isso, porque no Governo passado
o PDT em 4 anos, deu 8% de aumento, agora o Governo do PTB, em 2 meses de Governo, deu 25%
de aumento, isso da 40 centavos por passagem, isso é um absurdo, a comunidade ta berrando, é
muito complicada a situação que fico, isso da 80 centavos por dia de aumento nas passagens, para
quem usa o ônibus todo dia, também gostaria mais uma vez de cobrar nessa Tribuna, que seja
cumprida o que a justiça termino, a desocupação das casa do Bairro Empresa, fica dum dia para
outro, e do outro, e ta ficando critica, as pessoas estão sendo assaltadas por vândalos que estão ali,
é um absurdo o que vem acontecendo ali, e que seja sim executada a ordem judicial urgente,
também não poderia deixar de falar aqui, a respeito de segundas informações da imprensa, a
decisão do Prefeito, do Secretario da saúde, de fazer a UPA1, mas quero deixar bem claro, e que
conte em Ata, todo meu pronunciamento, que não tem como fazer a UPA1, e construindo junto ao
hospital, e atender só a comunidade de Taquara, porque o nosso hospital já esta ficando regional,
não existe sistema único de saúde, SUS, é para toda população, não tem como chegar uma pessoa
de outro Município, e não querer atender na UPA1, então por isso tem que ser a TIPO2 conforme
nos ganhamos o projeto, no valor de 2 milhões, que venho costeiro de 300 mil mês, e a 1, é o valor
de um milhão e quatrocentos, e venho o costeio de 170 mil mês, então estou cobrando isso, para

que estude e veja com carinho a possibilidade, que seja sim construída sim a UPA2 no Município de
Taquara, porque se não, não tem como ser construída junto ao hospital, se não for pra atender
toda a comunidade que procurar, também quero fazer aqui um requerimento verbal, pedindo ao
Prefeito que estude a possibilidade de junto ali, ao MARSUL, construir um parque de eventos, para
que possa sair varias festas do Município, como festa das Compotas, festa da Expocampo, que ali
tem os prédios próprios, tem toda possibilidade de ter um local adequado, uma gastronomia boa, e
também tem estacionamento muito bom, que vem com convenio com o Governo do Estado, que já
passo por Município aquela área ali, e seja ali sim construído um parque de eventos, para que
sempre seja feito, também fiz um requerimento ao Executivo pedindo que mando um projeto a
esta Casa, com urgência, para auxiliar a biblioteca, Amigos do Livro, no Bairro Empresa, ali ta com
luz cortada, com água, situação complicada ali, aonde prestam um grande atendimento para a
comunidade, peço com urgência que seja feito, e mais uma vez me pasma pessoal, na vez passada
já votei contra nesta Casa, um projeto que chego nessa Casa, de numero 24, autorizando ao
Município a autorizar 3 mil reais por mês, para Associação dos Proprietários, amigos e
camelódromos de Taquara, e diz bem claro aqui no artigo 2, valor especifico, de pagamente de
aluguel, água, luz, seguro, e imposto, isso é um absurdo, nos temos varias lojas, varias pessoas que
geram empregos e renda, que não tem um incentivo de aluguel, então se o Município tem dinheiro
sobrando, que mande para as lojas, mas não para dar para os camelos, que vende produtos piratas,
que não dão 1% de imposto para o Município, e agora nos fica pagando aluguel, isso é um absurdo,
por isso eu pedi, fiz um requerimento, solicitando uma audiência publica nesta Casa, antes de votar
esse projeto, tem ruas dês buraca das, tem falta de educação infantil, varias coisas na saúde, e nos
dando dinheiro para pagar aluguel, de pessoas que não geram empregos, que não geram nada
para o Município, então que convoque sim ,o Sim de lojas, CDL, SICS, toda a comunidade e os
lojistas que venham participar dessa audiência publica, para que não venham ao Município mais, se
soma isso por 12, da 36 mil por mês, e pode ser feita muita coisa, e não paga aluguel pra camelo,
acho que deu um incentivo para eles, vês passado já votei contra, e votarei contra de novo, um
grande abraço a todos e que Deus ilumine o coração de cada um, obrigado. VEREADOR
ADALBERTO CARLOS SOARES. Salda a todas as pessoas presentes. Alguns dias atrás eu fiz um
pedido de informação ao Executivo, para ver aonde que foi colocada aquelas calçadas, que foram
arrancadas ao redor da praça, em frente a Prefeitura, e também sugerir que aquelas calçadas
fossem colocadas, lá ao redor da creche do Bairro Empresa, aquela creche bonita, e ainda não
possui calçada, o Beto ta entrando com um projeto hoje, da revitalização das calçadas de nossa
cidade, e o Município tem que dar o bom exemplo, de providenciar primeiro as calçadas dos bens
do Município, e depois fazer a cobranças das demais pessoas, eu acho que esse pedido vem de
encontro, no projeto que agente vai votar hoje, em segunda votação, estamos nos aproximando
agora, nos próximos meses, dos meses das podas, podas de arvores, e sempre é uma dor de
cabeça, quando nos queremos podar uma arvore de nossa casa, aonde vamos colocar os galhos,
quem recolhe, quem não recolhe, isso sempre é uma dor de cabeça, para o proprietário, e para a
Administração Municipal, então eu to entrando com uma indicação, para que o Município adquira
um picador de galho, tem o nosso Secretario Laone, isso seria uma boa para ele, se o Município
adquirir esse picador de galho, e já é usada essa pratica em outros Municípios, estive em Três
Coroas esse dias, conversando com o Secretario de la, e eles tem esse equipamento e funciona
muito bem, eles vão com o trator, ele tem uma peça acoplada atrás do trator, bota os galhos,
moem e botão no carroção, no inicio eles depositavam dentro da Secretaria de Obras, porque eles
não tinham o destino correto, agora eles já estão picando aquele material, o próprio dono do
terreno já que o material, porque serve de adubo, então termina com a dor de cabeça, para sabe
pra onde vai e quem vai recolher, e aquilo acaba se tornando um adubo orgânico muito produtivo,
eu fiz também uma indicação, enquanto ao transito da Rua São João, quem vai pela avenida
Sebastião Amoretti, e quem entra na Rua São João, aquela rua é muito estreita, e ali tem

estacionamento de carro para os dois lados, então é um perigo pra quem vai entrar, o que sugeriria
a Secretaria de Transito, que providencia a pintura de pelo menos um lado daquela rua, para não
estacionar o carro dos dois lados, e também sobre o transito da rua Nelson Haag, aqui do lado da
Prefeitura, que vai a FACCAT, agora começa os horários de aula e é muito transito naquela rua, os
moradores já estão reclamando que já esta formando rachaduras nas casas, e o barulho a noite é
muito grande, então também to fazendo a indicação para a Secretaria de Transito, tome
providencia e de uma melhorada, talvez de vida, faça alguma coisa ali a pedido dos moradores,
também to fazendo uma indicação a Secretaria de Transito, que produza suas próprias placas de
sinalização para o nosso Município, porque isso vai gerar um ganho muito grande, se o Município
produzir suas próprias placas, esses dias eu tava na localidade de Açoita Cavalo, eles estavam
reivindicando placas, para aquelas ruas de la, isso é um exemplo, mas nos temos muitos outros
lugares, que chega numa esquina e tu não sabe pra onde vai, não tem placas que indicam, então to
sugerindo isso ai, para o Município produzir suas próprias placas de sinalização, e quero aqui fazer
um requerimento verbal, para que a Secretaria competente, Secretaria de obras, formam uma
equipe de concerto de calçamentos de nossa cidade, eu tinha vários requerimentos de pedidos de
concerto de rua, que tão com buracos, que faltam paralelepípedos, mas não adianta se não tem a
equipe formada no Município, então eu faço esse requerimento verbal, para que a Secretaria de
obras, forme uma equipe, para fazer esses pequenos reparos ai, e são muitas ruas no nosso
Município esburacadas, então essa equipe iria tornar viável esses concertos, queria desejar um feliz
dias das mulheres, que transcorre na sexta feira dia 8, minha esposa ta presente aqui, era isso ai,
meu muito obrigado e uma boa semana a todos. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS.
Salda a todas as pessoas presentes. Eu penso Senhor Presidente, que assim, para nos que
representamos uma parcela da comunidade, é um motivo de orgulho, de ver quando da um
problema assim, e ver quantas pessoas se unindo em busca de uma causa, agente venho aqui
preocupado com a questão do Lar das Meninas, conselho tutelar, outras pessoas ligadas a outros
grupos, sempre apóiam, não sempre reivindicar, mas sempre apóiam essas entidades, que
representam muito nas ares da criança, acho que agente tem sim que da valor a criança, nos não
podemos ficar perdendo ao longo de nossa historia, varias entidades que acolhem menores,
porque se não vai chegar o momento que nos vamos ta exportando as crianças de nosso
Município, para outros Municípios, isso nos não podemos permitir, nos temos que canalizar todos
os esforços, para que agente consiga, mesmo se falando que vai fechar amanhã o Lar das Meninas,
agente consiga, e o senhor teve grande habilidade de pedir mais prazo, porque acho que a coisa
venho tão rápida, que não deu para discutir, o que agente vê, e que as entidades estão se
reunindo, mas se reunindo de meio que solitários, agente vê ai Rotary de uma lado, o Conselho de
outro conversando, e quando se unem para fazer alguma coisa, se unem para dizer que vão fechar
o lar, acho que não é por ai, temos que discutir, o senhor sempre demonstro que tem interesse
também, como os outros 14 Vereadores, que o Lar das Meninas se mantenha aberto, por entender
que é a única entidade que abriga crianças de zero a 12 anos, fica ai esse recado, para que agente
faça essa união entre todas essas entidades que estão ai peregrinando para que não feche, para
que agente consiga manter aberta, cabe salientar também do grande trabalho que vem sendo feito
na Assistência Social, que ate da pena da gente, quando vamos la, de ver a vontade e a garra que
ela tem, de fazer alguma coisa para que aquela instituição permaneça aberta, agente sabe também
das grades dificuldades que o Conselho Tutelar tem, em abrigar uma criança, por não haver um
lugar digno para que elas consigam se abrigar, e agora o único que tem dessa idade e ta as beiras
de fechar, é lamentável, mas ainda temos chances de conseguir, para que consiga manter aberta,
ate mesmo não da pra gente esquecer, que os meios de comunicação tem feito muito também,
fazendo debates, ouvindo pessoas, tem feito um excelente trabalho os meios de comunicação. O
Vereador Valdecir, vinha falado antes a respeito das casas, sexta feira falando com o Prefeito, disse
que hoje seria tomado uma atitude, pois não foi e isso fica se protelando e agente vê que a cada

dia que agente passa, agente vê a deterioração que vem feito naquelas casas, arrancando portas,
pisos, e não é nem as pessoas que estão morando, mas as casa que algumas pessoas já se
retiraram, os drogados estão arrancando o piso, para trocar por droga, isso é lamentável, depois de
ta no estagio que ta, não se tomada uma atitude, já estão se passando 2 meses, e agente ta ai
protelando a retirada, para que seja feita acabada as casas, e sejam entregadas as pessoas de fato
que tem direito, isso é lamentável, lamentável que ano a ano, vem ocorrendo a mesma situação,
eu fui Presidente do Conselho Escolar, e muitas vezes fui no Ministério Publico, pegava os pais, e
assinaturas, e ia ao Ministério Publico, pedir para que se tomasse providencia para que não
faltasse, o ano passado, até o final do ano faltava algumas disciplina, isso é lamentável que o
Governo do Estado não consiga se organizar, para que não haja falta, que os alunos sejam
prejudicados, porque ano a ano, isso vem acontecendo, e no ano que é cobrado, eles falam que no
anos seguinte eles vão se organizar, e as coisas vão ser resolvidas, gostaria de agradecer a todos
que nos ouvem, quero desejar a todas as mulheres, um feliz dia da mulher, para minha esposa,
minha filha, para todas que nos ouvem, inclusive algumas guerreiras que agente vê por ai, e meu
muito obrigado. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA. Salda a todas as pessoas presentes.
Nas ultimas semanas, nos temos ouvido e assistido, uma serie de lamentações, uma serie de
problemas acontecendo em nosso Município, em relação a algo que eu considero de mais
importante, para toda nossa vida, que são nossos filhos, nossas crianças,e os adolescentes,
infelizmente, cada mês que passa, cada ano que passa, nos vamos perdendo em Taquara os locais
onde temos abrigo para crianças e adolescentes, perdemos a APROMIN, uma entidade de quantos
anos funcionando, nos acabamos perdendo por não termos aquela oportunidade focada um pouco
mais acima daquela entidade, estamos perdendo o Lar das Meninas, lugar onde abriga pessoas
carentes, pessoas que necessitam desse abrigo, e talvez estamos pertinho de perder também o Lar
da Padilha, por falta de um trabalho maior, tendo em vista isso, a Bancada do PP, ta fazendo um
documento muito importante, para tentar talvez resolver definitivamente esse problema ao longo
dos tempos, que seria uma Comissão especial para criança e o adolescente, onde se inclui
entidades, que estão presentes aqui, como o Rotary, Conselho Tutelar, nos queremos abranger a
sociedade toda em defesa da criança e do adolescente, porque o nosso futuro, o futuro da nossa
cidade vai depender disso, vai depender desse controle dessas crianças que são o futuro do
amanhã, se nos não tomarmos cuidado com a nossa cidade, se nos hoje já temos assaltos, se nos
hoje já temos drogados, que cada vez aumenta mais, muito pior vai fica no futuro, se nos não
tomarmos medidas drásticas, para solucionar o problema de Taquara, quanto ao menores que nos
temos ai, temos que prestigiar, principalmente o Conselho Tutelar, dar força, para que eles possam
fazer esse trabalho,eu conversava hoje com um dos conselheiros, e ele conversava com as famílias
na cidade de Taquara, não só o problema das crianças, as famílias, mãe que deixam seus filhos,
crianças de cinco anos, cuidando de outra, e a mãe sai pra faze festa, sai para zueira, e as crianças
ficam em casa, sem ter outra alternativa, isso é o que temos de mais serio hoje, para cuidar junto
da saúde, não adianta nos termos tudo funcionando bem, e o Município resolvendo seus
problemas, se nos não cuidarmos desse fato, que vai ser um grande problema para o nosso futuro,
eu vejo que lá, quando Jesus Cristo tava pregando, uma das grandes frases que ele disse, deixar vir
a minhas criançinha, porque deles é o reino dos Céus, se o Próprio Cristo, teve tanto cuidado com
as crianças naquela época naquele tempo, porque nos não vamos agora cuidar das nossas crianças,
porque precisam tanto desse cuidado, então eu quero conclamar, todas sociedade Taquarense,
todos os clubes de serviços de nosso Município, todos os clubes de serviço de nosso Município, que
se encaixa com nos Vereadores, para nos aqui, na nossa cidade de Taquara, tirarmos um exemplo,
para o resto do Rio Grande do Sul, quem sabe todo o Brasil, com relação a preservação e o
cuidado, que nos temos que ter com as nossas crianças, com a nossa juventude em geral, só assim
nos vamos ter um futuro de não tanto assalto, que nem tem acontecido hoje, hoje mesmo na
Fazenda Fialho uma pessoa me falou, não tem mais como sobreviver na Fazenda Fialho, de tanto

assalto que vem saindo, então a tendência é piorar muito mais, se nos não cuidarmos das crianças
de hoje, que são os futuros assaltantes do amanhã, se nos não cuidarmos, crianças com fome,
sendo mal tratadas, pais não dando bola, com certeza é muito difícil não cair mais tarde, cair na
delinqüência, cair em furtos e roubos, ou mesmo em grande homicídios, nos estamos trabalhando
dia a dia em cima disso, e queremos então conclamar toda a sociedade, em cima do clubes de
serviços, todas as entidades, que se encaixe com a Câmara de Vereadores, para resolvermos esse
problema crucial da nossa cidade, agradeço a todos, quero que tenham uma boa semana, e desejo
a todos que fiquem com nosso criador, obrigado. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH.
Salda a todas as pessoas presentes. Sou solidário também na questão do Lar das Meninas, e ainda
vou mais longe Vereador Arleu, a 43 anos atrás, quando o Pelé fez o gol mil, ele deu uma
declaração, cuida das crianças, na época teve alguns repórter, que acharam engraçado o que ele
falou, isso a 43 anos atrás, realmente o Lar das Meninas, agente não pode deixar fechar, porque
são que só tem aquele Lar, eu estive hoje pela manhã na Prefeitura Municipal, com o Secretario
Inácio, ele me garantiu de que o projeto do asfalto estará pronto até o dia 8 de março, projeto do
asfalto da Rua Princesa Isabel, Bairro Cruzeiro, contanto com a troca da canalização em toda a sua
extensão, eu insisti inclusive com o Secretario, para que o projeto contemple a drenagem,
contemple a troca dos canos, daquela rua, junto com a Rua Joaquin Nabuco, eu fiz uma indicação
na noite de hoje, tornando oficial esse pedido ao Senhor Secretario, fiz a indicação ao Senhor
Prefeito, porque passaram 5 Prefeitos, passaram 20 anos, e aquela comunidade do Bairro Cruzeiro
é atingida por 20 anos, ela não tem auxilio nessa situação, 20 anos tem esse problema, passaram 5
Prefeitos, com certeza não passara o sexto, nada é feito nesse período, esperamos então que o
Secretario Inácio, pegue esse projeto até na sexta feira, dia 8 de março, como ele nos prometeu, fiz
também uma indicação solicitando ao Executivo Municipal, que veja junto a Secretaria
competente, para que seja colocado, aqui esta hoje o Secretario da agricultura, Laone, que seja
colocado os canos de PVC, na base do caule, das arvores menores do parque do trabalhador, o que
acontece, agente foi procurado por alguns moradores, os roçadores, que quando vão la roçar o
parque do trabalhador, eles fazem uma roçada ao pé daquelas arvores menores, e acaba
descascando as arvores, ferindo elas, e elas acabam morrendo, e já foi falado outras vezes, mas
acho que esse cano PVC, o pessoal bota uma base em torno da arvore, para resolver isso. Estou
entrando com um projeto na noite de hoje, instituindo o festival do cachorro quente em Taquara,
pois o cachorro quente gera emprego e renda na cidade de Taquara, quando eu fiz a pesquisa para
a elaboração desse projeto, eu achei na nossa cidade, 26 pontos de venda de cachorro quente na
cidade de Taquara, a comunidade vai sabe onde tão os melhores cachorros quentes na cidade de
Taquara, pois no festival do cachorro quente, de acordo com a nossa proposta, o festival de
cachorro quente de, é para eles escolherem o melhor cachorro quente da cidade de Taquara, o
resultado disso, alem de renda e empregos, são lanches com mais qualidade, mais higiene, e
segurança para o consumidor, e quem não vence o festival desse ano, com certeza ira se esforçar
para superar o vencedor desse ano, criando novas receitas, criando novos temperos, e pessoas
com certeza viram de outro Município, conhecer os melhores cachorros quentes de Taquara, peço
o apoio de todos os Vereadores e Vereadoras, quero encerrar o meu pronunciamento,
parabenizando todas as mulheres pelo o seu dia, será sexta feira no dia 8 de março, parabenizar às
mães, às avos, às netas, às namoradas, as filhas, as profissionais em geral, as donas de casa, as
bisas, e as esposas, enfim, todas as mulheres, em especial minha mãe Carmem, e a minha esposa
Neila, e minha duas filhinhas, Maria Eduarda, e Maria Luiza, quero agradecer a Deus, pela a
oportunidade de estar aqui representando a minha comunidade, mais uma vez, e que fiquem
todos na paz de Jesus, obrigado. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO. Salda a todas as pessoas
presentes. Senhor Presidente a Bancada do Partido Progressista, esta entrando com um pedido,
para que o Senhor possa criar uma Comissão especial, para a criança e o adolescente, o Arleu até
se manifestou a pouco tempo, a solicitação, ela ainda prevê também, depois com essa Comissão, a

criação de uma Audiência Publica, onde o tema abordado será, como reduzir o abriga mento no
Município de Taquara, também discutir com as entidades, quais são as melhores ação a serem
adotadas, e agente pedi que Senhor presidente, como o assunto é pertinente, que o Senhor possa
ainda hoje criar essa Comissão, para que agente possa auxiliar também, em relação ao Lar das
Meninas, que a 30 anos vem preparando essas meninas que ali ficam, agente sabe que hoje são
professoras, pedagogas, trabalham em diversas áreas, e seu conhecimento, deu através do Lar das
Meninas, nos não podemos perder essa referencia em Taquara, Presidente, também estamos
entrando com um pedido nessa Casa, para criação de uma Comissão pró trem zumbe, em Novo
Hamburgo a 10 anos atrás, criou uma Comissão, e la começaram os trabalhos, os abaixa assinados,
com idas a Brasília, com busca em Deputados, porque a nossa região, esta sendo feito um estudo
ate Sapiranga, nos temos que nos mobilizar como sociedade, para que agente possa, num futuro
bem próximo, ter um trem aqui em Taquara, imaginem os senhores, podem deixar seus carros na
garagem, pegar o trem, e fazer todo o seu serviço em Porto Alegre, que é necessário, embarcando
aqui em Taquara, num trem que é rápido, e economia, em com certeza vai valorizar muito o
Paranhana, também estou encaminhando solicitações, para que seja feito projetos, para o asfalto
na Rua Rio Branco, a justificativa é desafogar a Rua Tristão Monteiro, porque agente sabe que é um
caos para quem passa por ali, e outra também é um pedido de asfalto na Rua Henrique Bauer, uma
das ruas mais antigas da cidade, em função da entrada da RS115, ela cria uma quebrada, e ela tem
um fluxo de veículos muito grande, e também que se proceda a conclusão de calçamento na Rua
17 de Junho, que é próximo ao Presídio, foi prometido já por varias Administrações, e nada foi
feito, e ainda me relatam que após o presídio, precisa um patrolamento e um ensaibramento,
porque ta tudo com valetas, e agente sabe que os familiares vão visitar aqueles que estão ali, e eles
também merecem um pouco de atenção, também estou encaminhando um pedido, para a
colocação de uma academia ao ar livre, na localidade de Padilha, aos moldes que temos no parque
do trabalhador, e também na praça da bandeira, agente sabe que é o maior núcleo de pessoas no
interior, na Padilha, aquela comunidade merece, alem do lazer, também que seja utilizada na área
da saúde, também encaminhei um pedido para uma casa, que a Vereadora falou, de uma casa que
a Prefeitura, em outubro, ela foi interditada pelo Corpo de Bombeiros, em outubro o Município foi
la e desmancho a casa, eles ficaram morando em uma pequena peça, acho que o Vereador Balbino
conhece o caso, é na Rua Coronel Neves, 1645, também para encerrar, estou enviando votos de
pesar, pelo falecimento da dona Ilda Maria Buratti, amiga conhecido de todos nos, quero fazer em
nome da Bancada, também desejar feliz dia da mulher, nesse dia 8, na sexta feira, dedico a minha
mãe, Judite, minha sogra, dona Juraci, minha esposa Silvia, e minhas filhas Jessica e Jaqueline, a
todas as mulheres de nosso Município, de nosso Estado e de nosso todo Brasil, um grande abraço,
obrigado. VEREADOR LAURI FILLMANN. Salda a todas as pessoas presentes. Inicio falando um
pouco sobre a problemática que temos ai no Município, novamente, a casa de passagem, que é o
Lar das Meninas, e me parece que esta muito complicada a manutenção da mesma casa, quero
chamar atenção dos colegas Taquarense, e dos colegas vereadores, no seguinte sentido, que se
trabalhe com muito carinho, sei que se esta fazendo isso, muito mais determinação, essa questão
também do Lar Padilha, que nos sabemos que também tem suas dificuldades, veja que o Diretor e
tatás outras pessoas que se preocupam com essa situação, dizer com muita tranqüilidade, e
certeza que essa Administração, tem que fazer melhor com o Lar Padilha, do que as Administrações
anteriores, que ficaram devendo, em todos os sentidos para aquela instituição, e para as outras,
lógico, tanto que deu no que deu, então é tempo de acordar, nos sabemos que o Lar Padilha, é
onde tem o grande numero de crianças, adolescentes com em necessidades, quando agente vê, o
Lar das Meninas que foi, quase foi, acredito que tem chance ainda, vai saber, fiz alguns
encaminhamentos essa noite, Vereador Eduardo, essa semana eu fui cobrado, você dizia semana
passada, com certeza fã de trazer boas noticias a comunidade, sobre o funcionamento dos postos
no interior, Vila Teresa não esta funcionando, e no dia 18 de fevereiro, se não me falha a memória,

fiz uma solicitação a Secretaria de saúde, pedindo que nos informasse quando aquela casa vai
funcionar, hoje só funciona Padilha, vemos imensas filas pela manhã, ta sobrecarregado, o
Vereador Eduardo kohlrausch, pediu um aparte e pronunciou o seguinte: foi nos passada essa
informação pelo Diretor Levi, o Vereador Lauri Fillmann, voltou com a sua pronuncia: e continua
solicitando que tenhamos informação de quando realmente na Vila Teresa, aquele belo posto vai
entrar em funcionamento, também encaminhamos a Administração, já é tempo, estamos em
março, que avalie a possibilidade de auxilio, financeiro as casas que trabalha as idéias dos corais,
sociedades, pois entendemos que tradição e cultura, tem que ser mantido, é do Administrador
zelar por essa tradição, lembrando que fui um do batalhadores da Administração passada,
juntamente com o Prefeito Délcio, conseguimos construir nesse sentido, auxilio para essa
atividades, parabenizo aqui, via a um requerimento a Administração, por manter a casa do artesão,
que vejo um ponto importante para aquelas pessoas, que desenvolvem seu trabalho, e lembro que
foi uma luta muito grande da vice Prefeita da ocasião, Michele, que lutou até aquele espaço atar
em disposição, esta sendo mantido, de maneira inteligente, do Prefeito atual, para finalizar, ainda
temos um encaminhamento de limpeza na Rua Edmundo Saft, que não esta bonita, é um cartão de
visita de nosso Município, belo prédio da Prefeitura, mas aqueles arredores, tem que ser
melhorado, finalizo então dizendo a todas as mulheres, deixando aqui meus votos, parabenizando
enfim, essas criaturas fundamentais no nossa dia a dia, tanto amor, tanto dedicação, tanto carinho
e tanta ternura, feliz dias das mulheres, que nos possamos, nos homens, nos filhos, nos humanos,
aprender a respeitar um pouquinho mais, esses seres importantes em nossas vidas, em nome da
minha esposa, da minha mãe, parabéns a todas, muito obrigado. VEREADOR LUIZ CARLOS
BALBINO DE ALIVEIRA. Salda a todas as pessoas presentes. Eu quero primeiramente agradecer a
Secretaria de obras, pelo belo trabalho que esta sendo realizado no Bairro Medianeira, em relação
a patrolamento e ensaibramento, irão concluir essa parte durante a semana, também quero fazer
um pedido ao Direto do Fialho, para que ele faça patrolamento e ensaibramento em direção ao
Fialho e Pega Fogo, Fialho e Morro Claro, e Morro Pelado em direção ao Figueirão, quem cobra
esse trabalha, são os motorista que diariamente passam por la, levando suas crianças de uma
escola a outra, com relação ao Lar das Meninas, eu quero destacar aqui, que eu e alguns
Vereadores, estivemos reunidos com o Senhor Prefeito, e lá ele manteve a preocupação em
manter essa Casa, só que o Diretor geral dessa casa, do Lar das Meninas, residente em São Paulo,
ele não tem nem um interesse em manter essa casa, porque existe um convenio com a Prefeitura e
o lar, aonde tem 5 crianças, e cada uma custa 5 mil reais para o Município, são 5 mil de convenio,
convenio firmado esse, com o ex Prefeito Délcio, que mais uma vez não cumpriu com o
pagamento, são 6 meses de convenio e ele não pago nem um, mas o Prefeito Tito, esteve com o
Doutor Gilberto Bitencourt, reunido com a Promotora, que fez a ligação direta para o Diretor de
São Paulo, e ele alega que com 5 mil reais, o custo da manutenção é em torno de 25 a 30 mil reais,
então ele não tem como manter, e não tem nem um interesse nessa casa, existia alguns convênios
que foram retirados, justifica que não tem como manter a casa, por isso não tem nem um interesse
em ficar, é com tristeza que vejo, que não temos outra solução, a nos votarmos ao Lar Padilha, que
conheci tão bem, sei do trabalho feito lá, que quando motorista do Conselho Tutelar, la freqüentei
muitas vezes, e la tenho bastante amizade, sei da importância do trabalho, o Pais Norueguês, e
também acredito ainda que disponibiliza verbas, mas vejo que nos, devemos todos os Vereadores,
a comunidade Taquarense, o Senhor Prefeito, todos nos devemos votar então, já que estamos na
iminência de perder o Lar das Meninas, não por culpa dos Vereadores, da comunidade Taquarense,
nem por culpa do Executivo, porque o Diretor Geral, não tem mais interesse de manter ela em
Taquara, devemos então nos unir forças, e no botar no Lar Padilha, acredito que assim, nos
teremos um ríspido maior, para que la eles possam continuar seu belíssimo trabalho. Tem um
projeto nessa Casa, e parece que toda segunda feira nos temos que parcela alguns milhões, tudo
isso são débitos passados, que não são colocado na grande mídia, o ex Prefeito vai para radio

criticando candidato, Prefeito atual, a Administração, parece que ele é o salvador da pátria e o
inocente, na semana passada parcelamos mais de 6 milhões, divida do senhor ex Prefeito Délcio,
mais de 6 milhões que ele deve para o RPPS, sonego, deixo de pagar, e hoje manda uma divida
junto ao INSS, isto não paga, e poderá inviabilizar o Município, junto a órgãos que iram repassar
alguns valores para o Município, que ficara inviabilizado se não pagar essa divida, então teremos
novamente mais uma divida do ex Prefeito, que nos devemos honrar o compromisso que ele não
honrou, existe uma lista grande, o ex Prefeito devia se envergonhar, de se fazer presente numa
radio Taquara, acusando quem quer que seja, pois ele não pago o posto 24 horas, estamos na
eminência de perde-lo, ele compro a parte física do hospital Bom Jesus, mas também não pago, a
rua coberta ela mando faze, mas também não pagou, a RGE, ele deve um montante de mais de 20
milhões de reais, o RPPS, como já disse, do fundo dos funcionários, mais de 6 milhões, e hoje vem a
esta Casa, um parcelamento do INSS, e teremos que votar, se não votarmos, vamos viabilizar o
Município de Taquara, não poderá buscar recursos junto ao Estado, nem junto a União, essa com
certeza é a vontade, o desejo do ex Prefeito, ver que o Município afunde, mas com a grandeza e o
trabalho do Prefeito Tito, e com o nosso apoio, porque os 15 Vereadores aqui, com suas idéias
cada um, com seu partido, respeitam a comunidade Taquarense, todos nos os 15 vamos lutar por
Taquara, pelos nossos Munícipes, nada de revanchismo, e volto a dizer, o ex Prefeito Délcio,
deveria se envergonha e para de aparecer nos meios públicos, se ele fosse a vitima, quando na
verdade ele é o único culpado, dessa situação toda, muito obrigado e desculpe a comunidade aqui
presente. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL. Salda a todas as pessoas presentes. Quero iniciar
meu pronunciamento, parabenizando o Município de Rolante, pelo seu qüinquagésimo oitavo
aniversario, realizado na ultima quinta feira, parabenizo também, pela excelente noite gospel,
realizada no sábado, na kukenfest, onde o conselho Municipal de pastores, parceria com a
Prefeitura Municipal de Rolante, trouxeram a banda livres para adorar, que gerou um grande
publico, e acho que o Município de Taquara deve seguir esse exemplo, e realiza o evento ao povo
cristão, no aniversário de Taquara também, como já vinha sendo feito nos últimos anos, tanto nas
festas das Compotas, como na Expocampo, e uma conversa ai na semana passada, eu acho que
isso vai acontecer, acho que ta previsto ai uma noite gospel, para o aniversario da nossa cidade,
também fui procurado por moradores da Rua Edmundo Saft, solicitam a continuação do
calçamento, que hoje vai até a esquina com a rua Fridolino Freiberer, moradores estão dispostos a
pagar por este calçamento, então estou encaminhando uma solicitação ao Executivo, para que
proceda a realização deste calçamento, e a comunidade também la, esta se mobilizando, para
organizar um abaixo assinado, com fotos, e agente vai ta encaminhando junto, ao Prefeito e ao
Secretario, para que o quanto antes, esse trabalho seja realizado naquela comunidade, também
estou pedindo ao Executivo, que estude a viabilidade de instalação de luminárias, ao longo da
ciclovia, na avenida Sebastião Amoretti, pois as pessoas que fazem suas caminhadas ali, ficam
expostos a escuridão, a iluminação desse trecho trará segurança a nossa população, hoje as
luminárias que existem, elas estão viradas para a pista de rodagem, e a iluminação da ciclovia é
muito precária, então entendo eu que a iluminação desse trecho, é uma questão de segurança
publica, então espero que o Executivo atenda esse pedido o quanto antes, e hoje um morador da
localidade de Morro Alto, me ligo, me contando que o recolhimento de lixo, não esta sendo feito,
ou não foi feito no mês de fevereiro, então entrei em contato com o Secretario Laone, que esta
presente, e o quanto antes ele me retornou, segundo ele, entrou em contato com a empresa, e já
deixou aqui a informação aos moradores da localidade do Morro Alto, que o recolhimento de lixo,
será feito todas as sextas feiras, vai ser iniciado nessa sexta, também vou fazer um requerimento
verbal, para que seja feita uma roçada na Rua Santa Rosa, Bairro Santa Rosa, passei la ontem, e
conversei com alguns moradores, e realmente o meto ali ta tomando conta da estrada, alguns
moradores que dessem ali do Loteamento dos Coqueiros, tem que quase coloca o carro no meio da
estrada, para ver se vem carro ou não, para poder entrar, e que seja feito o quanto antes essa

roçada, o que eu tinha por hoje era isso, Senhor Presidente muito obrigado, uma ótima semana a
todos. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA. Salda a todas as pessoas presentes. Neste momento o
Vereador Régis Bento de Souza, concede seu espaço para o Vereador Guido Mario Prass Filho, que
pronunciou o seguinte: agradeço ao Vereador Régis, agente sabe que o nosso tempo é pouco, a
pouco tempo eu vi o Balbino, falando sobre as estradas, e me ligaram moradores do Pega Fogo
Alto, e também moradores do Pega Fogo, do Morro da Pedra, inclusive do Morro da Pedra na
estrada da grota, ouve um acidente, uma pessoa teve que ser buscada pela SAMU, e teve
dificuldade da SAMU chegar ate a casa da pessoa, e também na estrada de Santa Cruz, que entra
ali, depois do Paulinho das botas, estrada conhecida de seu Julio Paulinho, ta sem condições, os
moradores de la estão pedindo socorro, esperamos que a nossa voz seja o eco, para aqueles
moradores serem atendido. Neste momento o Vereador Régis Bento de Souza, tomou posse de
sua palavra, pronunciando o seguinte: Senhor Presidente, quero pedir autorização para saudar
todas as mulheres de nossa cidade, do interior, em especial aqui, referente ao assunto da noite, a
representante da sociedade civil, Nara Maria Mattos, parabéns ai dia das mulheres, parabéns pelo
trabalho realizado, parabéns ao Rotary Clube, certamente esses Vereadores já vem se
empenhando, em relação à causa, daqui pra frente certamente esta vindo a mobilização da
comunidade, de outro lado viemos tratar com relação ao quadro de funcionários do hospital Bom
Jesus, esta vendo que houve uma mudança, como o Vereador Beto colocou, na recepção, no
acolhimento dos profissionais, com relação aos usuários da saúde, também a Secretaria do meio
ambiente, parabéns pelo atendimento, pela recepção que tem, o Secretario esta presente na Casa,
com relação a solicitações da comunidade, tivemos lá essa semana, fazendo algumas questões com
relação ao arroio Santa Rosa, o Vereador Moisés já havia solicitado a alguns momentos também, o
Secretario foi bastante atencioso, juntamente com os servidores, fizemos alguns requerimentos na
Casa, indicando ali a colocação da rua coberta, na Rua João Pínto, que fica ali atrás da Câmara de
Vereadores, entra a Marechal Floriano com a Guilherme Lahn, fica ai para ser discutido com a
Administração Municipal, também referente ao residencial Novo Mundo, ali do Bairro Santa Rosa,
existe varias demandas, os integrantes da associação de moradores, nos procuraram, e ali nos
apresentaram diversas demandas, e certamente o Poder Executivo poderá nos clarear nos
próximos dias, ao praiano, parabenizar a equipe fênix, pela conquista do campeonato, referente a
creche do Mundo Novo, agente procuro o Prefeito, e ele nos disse que a obra continua em
andamento, continua sendo realizada, bem pontualmente, três pontos, com relação a desocupação
das casas do Bairro Empresa, o Vereador que colocou, colocou corretamente, que ta tendo uma
dificuldade para ter uma ação efetiva de desocupação, hoje o procurador do Município me
procurou, ele espontaneamente me pediu que trouxesse a Casa, que certamente na quarta feira
dessa semana, cera tomada a desocupação, alguns problemas, que não são da alçada da
Administração impediram que não tenha sido feita na semana anterior, também com relação a
tarifa publica, o Vereador Valdecir, agente sabe da preocupação, sabe que a causa é justa, sabe o
quanto de aumento teve, também os trabalhadores que fazem os serviços do transporte,
precisavam desse acolhimento da Administração Municipal, pois o salário esta defasado, não tem
condições reais financeiras reais de trabalhar, poderia até certo momento ter a paralisação de
atividades, por não ter ajustes adequado, não pela empresa não quere, não estão funcionado
como deveria, agente respeita as Administrações atual, a que passo, mas a minha consideração, e
faço couro de suas palavras, do outro lado com relação ao camelos, agente vem tomando uma
tratativa, uma continuidade que o antigo Prefeito tomou frente, com relação ao camelo, agente
sabe que meu voto foi contrario, agente respeita, agente pedi se puder rever essa questão, pois
agente não ta gastando 36 por mês, agente ta gastando 36 no ano, só para corrigir e ajudar, 36 no
ano, então que certamente eles deviam se regularizar, vim tomar iniciativas que possam sim ser
competitivas com o comercio local, agente não que desigual da, e certamente o senhor vai
colaborar com agente, para discutição bem ampla em momento mais afinco ali na frente,

finalizando aos trabalhos, também me acossio ao Vereador Guido, com relação a Comissão Pré
infância, e dizendo ali, que o CONDICA pode ser uma tratativa onde solicitou nossa indicação, uma
possibilidade de tomar frente nas ações, muito obrigado, e uma boa semana a todos. VEREADOR
NELSON JOSÉ MARTINS. Salda a todas as pessoas presentes, em especial a todas as mulheres.
Também fiz um pedido na semana passada, para que fosse ali com um caminhão de saibro, para
que fosse ali fechar as valetas, no Loteamento Tito e Eldorado, até ontem não tinha fechado,
espero não ter que cobrar o Prefeito Tito, se eu cobrar vai ser muito ruim, porque la o ônibus não
que mais passar, e uma caminhão de saibro resolve o problema, menos tampas as valetas, eu sei
que tem muito trabalho para fazer, mas vão la e tampe as valetas ao menos, porque as pessoas
possam transitar por lá, houve um morador que arrebento a suspensão do carro, bota na justiça e
cobra da Prefeitura, o pedido foi feito na semana passada, e a suspensão arrebento no sábado,
passou uma semana e arrebentou a suspensão do carro, então espero que eu não precise cobrar
isso de novo, em relação o Lar das Meninas, eu acho que nos temos que nos temos que buscar
uma solução, envolvendo a comunidade, envolvendo a Casa, a Prefeitura, até porque eu quero
dizer para vocês, eu dizia outro dia, agente já teve 4 hospitais em Taquara, tinha um hospital na
Padilha, fecho, fecho o hospital Sagrada Família, fecho o hospital Fainhock, até fechado o hospital
Caridade, hoje o Bom Jesus, Taquara perdeu muita coisa, perdeu a Secretaria de educação, perdeu
a Delegacia Regional que era em Taquara, perdeu o comando da Brigada, e perdeu por negligencia
a creche APROMIM, que tinha mais de 60 anos, isso ai não tem como ninguém dizer que não dava
pra resolver, porque dava, uma coisa que essa Administração tem que cuidar, quando acertar para
fazer pagamentos, que faça, o que acontece, mandam o projeto para essa Casa, pra vota x de
verba, ai lá no meio começa a repassa verba, é claro que qualquer uma, essa creche, vai fecha
mesmo, eu ate acho que esse valor, que a pessoas quer, para manter os lar, é um absurdo, acho
que tem como fazer por menos, já o Lar da Padilha, se prontificou de fazer uma extensão em
Taquara, e apartir de amanhã, eu quero deixar todos os Vereadores já preparados, agente tem que
assinar um documentos, provavelmente nos vamos fazer uma reunião, amanhã, agente vai toma
uma parte disso ai, eu sei que a intenção de todos os Vereadores, é nos não deixar que mais uma
coisa em Taquara venha a fechar, isso é um absurdo, o rol de coisas que já teve em Taquara,e nos
perdemos tudo, e nos não temos mais que perde nada, nos temos que não perder, e tenta trazer
aquilo que no já perdemos, que é o comando da Brigada, a Delegacia Regional, nos tínhamos uma
Delegacia Regional em Taquara e nos fomos perder, hoje se alguém que algo, tem que ir a
Gramado, perdemos para Gramado, e assim foi, acho que temos que dar um basta nisso, a Câmara
se propões junto com vocês ai, até ajudar financeiramente para que o Lar Padilha assuma, se
aquele prédio não da mais para usar, vamos buscar outro prédio, porque aquele até a bem pouco
tempo, tava recebendo filantropia, por incrível que pareça, esta no nome de uma Associação para
investimentos sociais, isso eu já levantei, no setor de planejamento do Município, para ver se pego
o resto da documentação, acho que nos que estamos ai ajudando a manter a saúde, o posto 24
horas, foi uma coisa que nos todos cobrávamos, nos temos que então, nos juntar, com o pessoal
do Rotary, e essa semana tomar uma decisão, já que a justiça mando que as crianças fossem
transferidas de la, agente tem que busca uma solução rápida, que todos os Vereadores fiquem de
prontidão, porque daqui a pouco é necessário votar em algo na corrida, nos estaremos aqui para
fazer isso, essa Casa não se nega de vir aqui a qualquer hora de votar em qualquer projeto, que
seja em beneficio a esta comunidade, 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 RESOLUÇÃO Nº 001/2013 DE AUTORIA DA MESA DIRETORA:
Altera o Regimento Interno, instituindo novas Comissões Permanentes, e doa outras providências.
O Projeto foi colocado em discussão e seguido de votação foi APROVADO por unanimidade.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/2013 DE AUTORIA DA MESA DIRETORA: Altera o Art. 1º da

Resolução Legislativa sob nº 002/2008, que fixa os critérios de remuneração de Bolsa-Auxílio para
estagiários e dá outras providências. O Projeto foi colocado em discussão e seguido de votação foi
APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 001, DE 07 DE JANEIRO DE 2013, DE AUTORIA
DO VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Institui o Programa Municipal de
Revitalização de Calçadas em Taquara. O Projeto foi colocado em discussão e seguido de votação
foi APROVADO por 11 (onze) votos favoráveis e 03 (três) votos contrários dos Vereadores: Régis de
Souza, Lauri Fillmann e Valdecir de Almeida. Manifestaram-se os seguintes Vereadores: Régis
Bento, Guido Mario, Nelson Martins, Arleu Machado, Lauri Fillmann, Moisés Cândido, Temo Vieira,
Sandra Schaeffer, Eduardo Kohlrausch, Roberto Timóteo, Luiz Carlos Balbino, Adalberto Soares e
Sirlei Teresinha. PROJETO DE LEI Nº 024/2013 (Executivo Nº 25): Autoriza o Poder Executivo a
conceder auxílio financeiro para a ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E AMIGOS DO
CAMELÓDROMO DE TAQUARA, e dá outras providências. O Projeto foi colocado em discussão e
seguido de votação foi APROVADO por 13 (treze) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do
Vereador Valdecir de Almeida. Manifestaram-se os seguintes Vereadores: Telmo Vieira, Arleu
Machado, Nelson Martins, Guido Mario, Luiz Carlos Balbino, Sirlei Teresinha, Sandra Schaeffer,
Eduardo Kohlrausch, Adalberto Lemos, Adalberto Soares, Lauri Fillmann e Roberto Timóteo. O
Vereador Valdecir de Almeida solicitou que sua manifestação constasse nesta Ata como segue: “Já
fui contrário na outra vez quando estava nesta Casa, porque não acho justo que nós paguemos
aluguel para os Camelôs, pois temos várias empresas e várias lojas que geram muitos empregos e
impostos ao Município com retorno de ICMS e não conseguimos ajudar com aluguel. Eu concordo,
ali tem famílias e acho que devem sobreviver, mas eles tiveram dois anos para se organizarem com
o Município pagando o aluguel e montarem seus próprios negócios, sabendo que iriam ter que
pagar aluguel, sabendo que teriam as suas responsabilidades e não fizeram, agora darmos mais um
ano, isso é rasgar dinheiro público. Eu não concordo, são três mil por mês, eu posso ser voto único
e vencido, mas voto contra e peço que conste em Ata que não saia a 2ª votação enquanto não tiver
uma Audiência Pública, conforme o Requerimento que eu fiz, que chamem Sindiloja, CDL, CICS,
para discutirem junto com a comunidade se eles estão de acordo de continuarmos colocando
dinheiro público no pagamento de aluguel aos Camelôs.” PROJETO DE LEI Nº 025/2013 (Executivo
Nº 27): Dispõe sobre o parcelamento de débitos da dívida com o Instituto Nacional de Seguridade
Social – INSS, e, dá outras providências. O Projeto foi colocado em discussão e seguido de votação
foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os seguintes Vereadores: Roberto Timóteo,
Adalberto Lemos, Nelson Martins, Sandra Schaeffer, Arleu Machado, Guido Mario, Luiz Carlos
Balbino e Telmo Vieira. PROJETO DE LEI Nº 026/2013 (Executivo Nº 28): Autoriza o Poder
Executivo contratar emergencialmente, professor de Braile, para atuação na Secretaria Municipal
de Educação Cultura e Esporte, e dá outras providências. O Projeto foi colocado em discussão e
seguido de votação foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores: Sandra
Scaheffer e Eduardo Kohlrausch. PROJETO DE LEI Nº 027/2013 (Executivo Nº 24): Altera a redação
do artigo 80, da Lei Municipal Nº 3.770, de 15 de dezembro de 2006, e, dá outras providências. O
Projeto foi colocado em discussão e seguido de votação foi APROVADO por unanimidade. PROJETO
DE LEI Nº 028/2013 (Executivo Nº 21): Ratifica o convênio firmado pelo Município de Taquara com
o Centro de Integração Empresa – Escola do Rio Grande do Sul – CIEE/RS, e dá outras providências.
O Projeto foi colocado em discussão e seguido de votação foi APROVADO por unanimidade.
PROJETO DE LEI Nº 029/2013 (Executivo Nº 23): Autoriza a doação de terrano para a Associação
de Comunicação Comunitária Taquarense, e, revoga a Lei Municipal nº 3.580, de 10 de fevereiro de
2006, dá outras providências. O Projeto foi colocado em discussão e seguido de votação foi
APROVADO com 12 (doze) votos favoráveis, pois os Vereadores Arleu Machado e Guido Mario se
abstiveram de votar por fazerem parte da sociedade da Rádio. PROJETO DE LEI Nº 030/2013 DE
AUTORIA DO VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Instituindo o FESTIVAL DO CACHORRO
QUENTE no Municipio de Taquara/RS, e dá outras providências. O Projeto foi colocado em

discussão e seguido de votação foi APROVADO por unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores:
Eduardo Kohlrausch, Telmo Vieira, Guido Mario, Adalberto Soares, Régis Bento, Luiz Carlos Balbino,
Lauri Fillmann e Roberto Timóteo. Após a Ordem do Dia o Presidente, com a concordância dos
demais Vereadores colocou em bloco a votação da matéria a seguir, e a mesma foi APROVADA por
unanimidade: Segue a matéria: Requerimentos: Nºs 041 a 049/2013. Pedidos de Informações: Nºs
027 a 030/2013. Indicações: Nºs 197 a 228/2013. Atas: Nºs 3.872 e 3873 e Ata da Prestação de
Contas dos Poderes Executivo e Legislativo do 3º Quadrimestre de 2012. Requerimentos Verbais:
VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: 1º - Solicito que o Executivo Municipal estude a
possibilidade de construir um Parque de Eventos, junto ao Marsul no Km 04, ERS 020, para que ali
possam ser realizadas festas populares como: Aniversário do Município, Festa das Compotas,
Expocampo, etc. Vale ressaltar que nesta área há um grande espaço que pode ser utilizado para
estacionamento e nas proximidades encontra-se uma ótima gastronomia. VEREADOR ADALBERTO
CARLOS SOARES: 2º - Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente
crie uma equipe exclusiva para executar os consertos de calçamento existentes nas ruas de nossa
cidade, pois a quantia de buracos vem aumentando a cada dia, causando danos aos veículos que
nelas transitam. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: 3º - Solicito que o Executivo Municipal,
juntamente com a Secretaria competente proceda no serviço de roçada na Rua Santa Rosa, pois a
mesma se encontra com a vegetação muito alta, causando transtornos a todos que por ali
transitam. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 4º - Solicito que o Executivo Municipal,
juntamente com a Secretaria competente proceda em melhorias como patrolamento e
ensaibramento das seguintes estradas do Interior: Pega Fogo, Pega Fogo Alto, Morro da Pedra,
estrada que segue passando pelas Botas Paulinho e estrada conhecida como “Julio Paulino”. O
pedido se justifica devido às más condições de trafegabilidade em que as mesmas se encontram.
Dando segmento aos trabalhos da noite o Presidente da Casa deliberou sobre os seguintes
assuntos: 1º - Formação da Comissão Especial de análise ao Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº
001/2013, de autoria do Vereador Roberto Timóteo que: Disciplina prerrogativas do Vereador no
exercício do mandato. Esta mesma Comissão também irá analisar o Projeto de Resolução nº
001/2013, de autoria da Mesa Diretora que: Altera o Regimento Interno, instituindo novas
Comissões Permanentes, e dá outras providências. Após as devidas indicações dos Líderes de
Bancada, a referida Comissão ficou composta pelos seguintes Vereadores: Comissão Especial de
análise ao Projeto de Emenda a Lei Orgânica e alteração do Regimento Interno: VEREADOR
ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA (PP); VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS (PDT);
VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PSDB); VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL (PSC);
VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB) e VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA (PMDB). 2º - Formação da
Comissão Especial Pró-Criança e Adolescente, conforme Requerimento Nº 046/2013, de autoria do
Vereador Guido Mario Prass Filho, juntamente com a Bancada do PP. Após as devidas indicações
dos Líderes de Bancada, a referida Comissão ficou composta pelos seguintes Vereadores: Comissão
Especial Pró-Criança e Adolescente: VEREADOR GUIDO MARIO PRAS FILHO (PP); VEREADOR RÉGIS
BENTO DE SOUZA (PMDB); VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA (PDT); VEREADORA SIRLEI
TERESINHA BARNARDES DA SILVEIRA (PTB); VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL (PSC) e
VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PSDB). 3º - Formação da Comissão Especial PróTrensurb, conforme Requerimento Nº 041/2013 de autoria do Vereador Guido Mario Prass Filho,
com apoio de todos os Vereadores desta Casa. Após as devidas indicações dos Líderes de Bancada,
a referida Comissão ficou composta pelos seguintes Vereadores: Comissão Especial Pró-Trensurb:
VEREADOR LAURI FILLMANN (PDT); VEREADOR GUIDO MARIO PRAS FILHO (PP); VEREADOR LUIZ
CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA (PTB); VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PSDB); VEREADOR
RÉGIS BENTO DE SOUZA (PMDB) e VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL (PSC). 4º - A pedido do
Presidente foi deliberado pelo Plenário à transferência da data da Sessão Solene em homenagem
aos 85 anos do IACS, do dia 14 de março para o dia 21 de março do corrente ano e o local será nas

dependências do IACS, a partir das 20 horas. Esta solicitação é de autoria do Vereador Eduardo
Kohlrausch, feita através do Requerimento Nº 028/2013, aprovado em Sessão Ordinária do dia 18
de fevereiro. 5º - O Presidente da Casa, com a concordância dos demais Vereadores, exceto o
Vereador Valdecir Vargas de Almeida que não concordou com o horário, agendou Audiência
Pública para próxima sexta-feira, dia 08 de março, às 14 horas no Plenário desta Casa, para tratar
do Projeto nº 024/2013 (auxílio financeiro aos Camelódromos), o qual foi dado publicidade
anteriormente nesta Sessão. Esta solicitação foi feita no dia de hoje pelo Vereador Valdecir de
Almeida, através do Requerimento nº 045/2013. Em seguida o Presidente convocou os senhores
Vereadores para uma Sessão Extraordinária Autoconvocada, a realizar-se logo após o término
desta Sessão, para 2ª votação dos Projetos nºs 001, 025, 026 e Resolução 002/2013. Nada mais
havendo a tratar, às 22h42min, o Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária,
agendando outra para o dia 11 de março 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, quatro de março
de dois mil e treze................................................................................Silvana Lopes e Diego Miranda.

