ATA Nº 3.881
Aos 25 dias do mês de março do ano de 2013, às 19h, no Plenário da Câmara de Vereadores de
Taquara/RS, realizou-se a 13ª Sessão Plenária Ordinária deste Legislativo, sob a Presidência do
Vereador Nelson José Martins (PMDB), o qual contou com a presença dos seguintes Vereadores:
Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Arleu Machado de Oliveira
(PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Guido Mario Prass Filho (PP), Lauri Fillmann (PDT), Luiz
Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC), Régis Bento de Souza (PMDB),
Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha
Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PDT). A pedido do
Presidente desta Casa, Vereador Nelson José Martins a Diretora Legislativa, senhora Marilene
Wagner declarou aberta a presente Sessão, desejando boas vindas a todos os presentes,
informando que as Sessões Ordinárias da Câmara de Vereadores de Taquara ocorrem nas
segundas-feiras, a partir das 19h. Nesse momento o Presidente deu início aos trabalhos da noite
convidando a todos para realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso e em seguida solicitou
que a 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
188/2013, encaminha Leis Municipais nºs 5.174 a 5.179, sancionadas em 14 de março de 2013.
OFÍCIO Nº 196/2013, informa que a Administração Municipal solicitou à empresa de vigilância
Mattos Equipamentos Eletrônicos que prestasse seus serviços gratuitamente junto ao
estabelecimento Lar das Meninas. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEI: PROJETO DE LEI Nº
040/2013 (Executivo Nº 36) Autoriza o Poder Executivo a Criar Rubrica Orçamentária e dá outras
providências. PROJETO DE LEI Nº 041/2013 (Executivo Nº 37) Autoriza o Poder Executivo a
repassar recursos financeiros à empresa SOFÁ VERDE FILMES LTDA., CNPJ nº 12.837.401/000180, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 042/2013 de autoria do Vereador Eduardo
Carlos Kohlrausch – Isentam do IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano, os Policiais Militares,
Bombeiros e Policiais Rodoviários que trabalham em Taquara e que possuem residência fixa na
cidade. PROJETO DE LEI Nº 043/2013 (Executivo Nº 40) Autoriza o Poder Executivo a Criar
Rubrica Orçamentária e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 044/2013 (Executivo Nº 41)
Autoriza o Poder Executivo a doar 20 cargas de saibro para a Empresa ATELIER DE CALÇADOS F
& L MOTTA LTDA; CNPJ/MF 09.591.733/0001-12 e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº
045/2013 (Executivo Nº 42) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para a
Senhorita KAROLINE LUIZA DOS SANTOS PODLASINSKI. PROJETO DE LEI Nº 046/2013 (Executivo
Nº 38) Inclui Projeto Atividade na Lei Municipal nº 5.120/2012, que dispõe sobre as diretrizes
orçamentárias para o exercício financeiro de 2013, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº
047/2013 (Executivo Nº 39) Inclui Rubrica Orçamentária em projeto Atividade não previsto na
Lei Municipal nº 5.146/2012, que Estima a receita e Fixa as Despesas do Município de
Taquara/RS, para o exercício de 2013 e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 048/2013 de
autoria do Vereador Guido Mario Prass Filho – Institui o Programa de Melhoria da Fertilidade do
Solo e dá outras providências. REQUERIMENTOS: Nº 063/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS
FILHO: Vem através do presente, enviar Votos de Pesar aos familiares da senhora Maria de
Lurdes Salete da Costa, que veio a falecer no dia 18 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 46.12.” Nº 064/2013 VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Ao saudá-lo, venho por meio deste, pedir
que inclua em seus planejamentos a manutenção, de patrolamento e ensaibramento da ERS
242, Estrada Geral da localidade de Entrepelado, pois observamos que o Município de Taquara,
através da Secretaria Distrital de Entrepelado, vem dando a manutenção sem o auxílio do Órgão
competente, gerando assim um desconforto ao Poder Público Municipal em não poder atender

as demais demandas da comunidade local. Saudações, ficamos a disposição para auxiliar. Nº
065/2013 VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Vem através deste enviar Votos de
Congratulações à Assembleia de Deus de Taquara, pelo 16º Encontro dos Círculos de Orações
realizado neste final de semana, nas localidades de Linha São João, Morro da Pedra e Santa
Cristina, com o Tema: “Mas o dia do Senhor virá”. (II Pedro c3. v10). Parabenizo a todos pela
realização de mais este belíssimo encontro, na pessoa do Pastor Marcelino Guerra e sua esposa
Iracema Guerra. Nº 066/2013 VEREADOR LAURI FILLMANN (Vereador Adalberto Carlos Soares
se associou em Plenário): Venho através deste parabenizar a Igreja Evangélica Luterana de
Padilha, pela belíssima celebração dos 10 anos de trabalho naquela comunidade, realizada no
dia de ontem, 24/03. Parabéns a todos pela confraternização que foi proporcionada pelos
visitantes do Evento. INDICAÇÕES: Nº 293/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES:
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no conserto de
uma lâmpada localizada em Rio da Ilha, nº 1000, próximo ao Sítio do Musa. Nº 294/2013
VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com
a Secretaria competente proceda nas seguintes melhorias na Rua Ângelo Bizarro Bossle, no
Bairro Mundo Novo: canalização da rede de esgoto que passa em frente às residências de nºs
2215 e 2237; continuação da canalização da rede de esgoto que passa dentro do pátio da
residência de nº 2215; patrolamento e ensaibramento. Segue fotos em anexo para melhor
visualizar a situação. Nº 295/2013 VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Ao Departamento de
Turismo: Ao saudá-lo venho por meio deste, destacar a sua atitude administrativa em fazer
continuar aberta a Casa do Artesão em Taquara, iniciativa esta que nos orgulha muito. De outro
lado, apresentamos a sugestão de que seja estendido este projeto e suas ações, ao Distrito de
Padilha, pois estivemos lá nos últimos dias e esta demanda é de grande importância para
localidade de Padilha, a instalação de uma Casa do Artesão. Nº 296/2013 VEREADOR TELMO
VIEIRA: Solito que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria competente proceda na
colocação de cordões junto à calçada da Rua Osvaldo Aranha, em frente à residência de nº
1724, no Bairro Empresa. Nº 297/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Atendendo reivindicações de
Diretores e Professores da Escola Municipal de Educação Infantil, Tia Bete localizada na Rua Luiz
Carniel, no Bairro Santa Maria, venho por meio desta Indicação solicitar ao Executivo Municipal
que estude a viabilidade de remover a Pracinha que atualmente se encontra num terreno ao
lado da referida Escola, para dentro do pátio da mesma. Justificativa: Acredita-se que o
playground seria melhor aproveitado dentro do pátio da Escola, pois dia após dia é notável a
depredação destes brinquedos, onde inclusive o local está servindo de encontros de pessoas
com más intenções, fato este que inibe as crianças do entorno frequentarem a Pracinha. Segue
fotos em anexo para melhor visualizar a situação. Nº 298/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS
SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no
conserto de buracos existentes no calçamento da Rua David Canabarro, próximos ao nº 494, no
Bairro Santa Teresinha. Nº 299/2013 VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o
Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda na desobstrução de um bueiro
localizado na Rua Ernesto Alves, esquina com a Rua Cônego Pedro Bremm, nº 2083, em frente
ao Edifício Itapuã, no Bairro Jardim do Prado. Nº 300/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS
FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no
conserto de um buraco localizado na Rua Carlos Chagas, esquina com a Rua Nilo Dias, no Bairro
Santa Teresinha. Tal pedido se justifica devido os transtornos causados a todos que por ali
transitam. Nº 301/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo
Municipal, juntamente com a Secretaria de Trânsito estude a viabilidade de instalar um redutor
de velocidade na Rua 7 de Setembro, após a Travessa Ludvig, trata-se de uma lomba acentuada.
Justificativa: Segundo reivindicações dos moradores, neste trecho é frequente o excesso de
velocidade, especialmente dos condutores de ônibus e veículos de carga, causando grande
barulho e trepidação nas residências do entorno gerando até mesmo rachaduras em algumas
delas. Nº 302/2013 VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Venho por meio deste, agradecer e

externar nosso reconhecimento pelo esforço tido ao atendimento nas demandas de nossa
comunidade taquarense no âmbito da iluminação pública. Dessa forma apresentamos situações
que assim que possível possam ser inclusas nos planejamentos para execução: substituição de
lâmpada fluorescente por lâmpada de mercúrio, isto é, conjunto completo, na Rua Sete de
Setembro nº 438, esquina com a Rua Nilo Dias, Bairro Santa Teresinha; manutenção e colocação
de lâmpada de mercúrio na Travessa Ludwig, esquina com a Rua Carlos Chagas, Bairro
Santa Teresinha; manutenção de braço de lâmpada de mercúrio na Rua Francisco de Freitas, ao
lado do Bar do Toco, no Bairro Santa Maria. O braço que suspende a lâmpada está solto. Nº
303/2013 VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Mais uma vez ao saudá-lo, venho por meio
deste, na condição de Líder de Bancada do PMDB, Líder do Governo Municipal Gestão 20132016, pedir que inclua em seus planejamentos a pavimentação (calçamento) da Rua Francisco
de Freitas, no Barro Santa Maria. Pedimos ainda caso deferido nosso pedido, antes faça um
estudo no esgoto cloacal e fluvial, pois existem muitos canos quebrados e a rede de esgoto é
muito antiga e os canos muito finos. Sugerimos ainda uma breve reunião com os moradores da
rua, para debatermos tal ação, em dia e local de sua preferência. Sempre a disposição, para
colaborar ao coletivo. Nº 304/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS:
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda em caráter de
urgência no recolhimento de entulho localizado na Avenida Sebastião Amoretti, nº 1510. Tal
procedimento se justifica por se tratar de sobras de entulho de canalização de esgoto que passa
por de baixo da residência do Sr. Luiz Angenor dos Santos, esgoto este que atende parte da
comunidade que mora no Bairro Santa Teresinha que deveria ter sido consertado pela
Prefeitura Municipal, mas na ausência do poder público e na possibilidade de desmoronamento
os moradores do imóvel tiveram que arcar com as despesas. Nº 305/2013 VEREADOR ROBERTO
TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria
competente proceda em caráter de urgência na revisão do cálculo do IPTU da residência do Sr.
Luiz Agenor dos Santos localizada na Avenida Sebastião Amoretti, nº 1510. Tal pedido se justifica
pela exorbitância do valor que ultrapassa a cifra de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Nº 306/2013
VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal,
através da Secretaria competente proceda em caráter de urgência na revisão do cálculo do IPTU
da residência do Sra. Leonila Gloria da Silva Teixeira, localizada na Rua Bahia, nº 58, no Bairro
Santa Teresinha. Tal pedido se justifica pela exorbitância do valor que ultrapassa a cifra de R$
3.000,00 (três mil reais). Nº 307/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS:
Solicito ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa Legislativa um Projeto de Lei que
corrija a desigualdade salarial de funcionários que desempenham a mesma função com o
mesmo tempo de serviço chegando a ter como diferença de salário até 30% do seu vencimento
assim desmotivando os nossos tão valiosos funcionários públicos municipais. Nesse sentido
sugiro ao Senhor Prefeito que analise a minha sugestão e encaminhe com urgência um Projeto
de Lei que venha requalificar e corrigir tais desigualdades salariais. Nº 308/2013 VEREADOR
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS e Bancada do PP: Por meio desta solicitamos que
o Executivo Municipal possa agilizar a confecção de convênio com o Poder Judiciário de
Taquara, de modo a disponibilizar mais servidores para o atendimento. Sabemos que a falta de
servidores para o atendimento torna ainda mais demorada à tramitação dos processos em
nosso Fórum, por essa razão, atendendo ao pedido de pessoas que dependem do
reconhecimento de seu direito na Justiça e dos Advogados, apresentamos a presente Indicação.
Nº 309/2013 VEREADORES ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS E ADALBERTO CARLOS
SOARES: Por meio desta, solicitamos que o Poder Executivo ofereça, imediatamente, uma
finalidade útil ao prédio localizado na Rua Osvaldo Cruz, no Bairro Empresa, próximo ao Posto
de Saúde, pois o mesmo encontra-se sem portas, servindo de depósito para o lixo. Sugere-se
ainda que o local possa abrigar o parque de máquinas da Secretaria de Obras e/ou, por meio de
cessão, servir para instalar uma indústria em forma de incentivo, conforme sentimento colhido
junto aos moradores do Bairro Empresa. Nº 310/2013 VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO

RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente
proceda em caráter de urgência na limpeza de um terreno particular ou proceda com a
fiscalização do mesmo na Rua Professora Pascoalina Faedrich, no Bairro Santa Rosa. Tal pedido
se justifica por se tratar de um dos maiores problemas para a proliferação do mosquito da
dengue que é sem dúvida os terrenos baldios, além disso, afeta a segurança, pois qualquer
marginal pode se esconder ali e crianças podem entrar para brincar e acabarem se machucando.
Também quem mora nas redondezas corre risco, pois não é apenas o mosquito da dengue que
gosta desse tipo de habitat, são ratos, baratas, escorpiões, aranhas, cobras, etc. Nº 311/2013
VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com
a Secretaria competente proceda numa limpeza geral do Cemitério Municipal, com serviços de
capina e recolhimento de lixo, pois o mesmo se encontra em mau estado de conservação
trazendo grande desconforto a todos que visitam os túmulos de seus entes queridos. Nº
312/2013 VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal,
juntamente com a Secretaria competente proceda com a máxima urgência no conserto de um
buraco localizado na Rua Cônego Pedro Bremm, esquina com a Rua Federação, pois o mesmo
está causando grande transtorno a todos que transitam por ali. Nº 313/2013 VEREADORA
SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Que o Executivo Municipal firme convênio com clínica Veterinária
para castração de animais: cães e gatos. O pedido se justifica para que seja atendida a
população mais carente da cidade, que não possui condições de dar a devida atenção e
cuidados aos seus animais. A proliferação desses animais tem se dado de forma desordenada,
causando inúmeros problemas ao bom desenvolvimento da sociedade, sendo necessária, de
forma urgente, a devida atenção ao assunto pelo Executivo Municipal. Cabe ressaltar ainda, que
uma cadela e/ou uma gata chegam a ter em média 2 períodos férteis por ano, gerando
aproximadamente até 14 filhotes por ano. Seis meses após o nascimento, esses filhotes já
podem ter as suas próprias ninhadas, o que leva a um aumento exponencial da população de
animais. Os números levantados por entidades protetoras de animais informam que a
necessidade mínima de castrações seja de 50 por mês. Portanto, solicito que sejam
desenvolvidas as Políticas Públicas necessárias, não esquecendo ainda, que o assunto deve ser
tratado como de saúde pública. Nº 314/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo
Municipal, através da Secretaria competente proceda na limpeza de uma área de terra
localizada em frente à Escola Municipal de Educação Infantil Tia Bete, na Rua Luiz Carniel, Bairro
Santa Maria. Tal pedido se justifica dado ao fato que o referido local se encontra abandonado e
está servindo de depósito de ferro velho proporcionando a proliferação de répteis e insetos. Nº
315/2013 VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Requer ao Chefe do
Executivo Municipal que determine ao Diretor de Obras de nosso município que proceda ao
imediato conserto de duas bocas de lobo, localizadas na Avenida Sebastião Amoretti, na altura
dos nºs 2440 e 2520, sendo que em uma, a laje de concreto cedeu, estando no limite para cair
no bueiro, que segundo constatação, após uma rápida visita, é bem fundo e está obstruindo a
passagem da água da chuva, motivando um grande alagamento no local, na ocorrência de
chuvas ocasionais. A presente indicação se faz urgente, para que se estabeleça uma economia
aos cofres públicos, que em não procedendo ao imediato conserto, terão prejuízos maiores,
pois como a laje está no limite para cair e está na continuidade do asfalto lateral da Avenida
Sebastião Amoretti, na altura do nº 2440, fica quase que imperceptível à presença da boca de
lobo, podendo ter o espaço invadido por um automóvel, o que fará com que a referida laje ceda
e acometa o motorista de um grande prejuízo material e a prefeitura responsável pelos danos
ocasionais e mais a reposição da laje que ora, só necessita de uma adequação ao espaço
original. Já a boca de lobo que está localizada na altura do nº 2520, está com os ferros do
concreto a mostra e com a passagem da água impossibilitada pela presença de areia e lixo, o
que motiva o alagamento anteriormente mencionado. Antes de encerrar a presente indicação,
gostaria de ressaltar que o presente procedimento não trará gastos maiores aos cofres públicos,
pois são procedimentos simples que não carecem de compra de material, mas se não realizados

dentro de um curto prazo de tempo, trarão prejuízos significativos ao erário público. A Indicação
nº 316/2013 foi retirada pela autora Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira. Nº
317/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria
competente proceda na colocação de um conjunto completo de lâmpada de mercúrio em um
poste localizado junto à parada de ônibus ao lado da entrada da COOTALL, na ERS 239. O pedido
se faz necessário, pois se trata de um local muito escuro, o qual possibilita a ação de assaltantes
causando grande insegurança às pessoas que precisam aguardar a chegada do ônibus. Nº
318/2013 VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria
competente proceda no conserto de duas luminárias localizadas em postes junto à sinaleira do
retorno próximo a COOTALL. O pedido se faz necessário devido escuridão do local que gera
grande insegurança a todos que por ali transitam. Nº 319/2013 VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO
RANGEL: Venho através deste reiterar a Indicação nº 022, datada de 14 de janeiro do corrente
ano, pois até a presente data a solicitação não foi atendida. Segue a Indicação: Solicito que o
Executivo Municipal estude a possibilidade de dar continuidade nas obras da rede de
abastecimento de água, junto ao poço comunitário da localidade de Ilha Nova, o qual atenderá
32 famílias. Tal pedido se justifica, pois o convênio realizado com o Município de Rolante
referente às obras está quase no seu término, o que faz solicitar agilidade na sua conclusão.
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Cartão de Páscoa da Escola Municipal 25 de julho.
Convite da Escola Emílio Leichtveis de Fazenda Fialho para Vispada no dia 13 de abril do
corrente ano. Convite da Brigada Militar de Taquara para abertura da Operação Volta as Aulas
2013 (PROERD), que ocorrerá no dia 26 de março do corrente ano, às 14h30min, nas
dependências da Escola Estadual 27 de Maio. Convite da FADERS para Plenária do Fórum
Permanente da Política Estadual para Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades a
realizar-se neste Município no dia 04 de abril de 2013, às 8h30min, na UNIPACS. E-mail da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, informando que a rede municipal de
ensino de Taquara está desenvolvendo a proposta “O Rio do Nosso Bairro”, de 17 de março de
2013. E-mail da Câmara dos Deputados: Atendendo à solicitação da Executiva Municipal do
PMDB, o Deputado Federal Eliseu Padilha destina a este Município recursos financeiros no valor
de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), através de Emenda Parlamentar, a ser
acolhida no Orçamento Geral da União de 2013. Ofício da Assembleia Legislativa – Comissão de
Assuntos Municipais, convidando para Audiência Pública desta Comissão, para debater sobre a
construção de um Aeroporto Regional de Cargas e Passageiros, a realizar-se no dia 02 de abril de
2013. Ofício do Sindilojas apresentando seu posicionamento contra o Projeto de Lei nº 24/2013
(auxílio financeiro ao Camelódromo de Taquara). Após a leitura da matéria foi realizada a
devolução antecipada de duodécimo do Poder Legislativo ao Poder Executivo, onde o
Presidente desta Casa, juntamente com os demais Vereadores entregaram o cheque no valor de
R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais) ao Secretário Administrativo, Senhor João Luiz
Ferreira, representando o Prefeito Municipal. O Presidente informou a todos que através do
Ofício Administrativo Nº 004/2013 indicou ao Executivo que este valor seja aplicado no
pagamento da manutenção do Posto 24 Horas. Depois disso 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
TELMO VIEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Primeiramente eu inicio com algumas
indicações que estou trazendo nesta Casa está noite, a primeira delas, é referente ao
playground que está situado ao lado da Escola Infantil, Tia Bete, no Bairro Santa Maria, esse
playground está entregue nas mãos de delinquentes e de outros meliantes que fazem uso de
drogas ali, está numa área totalmente ermo, que não é utilizado por nem uma criança lá, mas
sim por esses delinquentes, então visto que está ao lado da escola, as praticas que esses
delinquentes ali fazem, os maiores telespectadores são as crianças, e atendendo uma
reivindicação da Diretora daquela escola e professores, e principalmente das crianças, eu estou
enviando uma solicitação ao Prefeito, para que seja recolocado aquele playground de lá, para o

pátio da escola, isso sim seria fazer uso de um brinquedo, como as crianças sabem, seria de
imenso grado daquelas crianças, se aquele brinquedo fosse para dentro de sua escola, também
estou solicitando que se faça que se coloque na verdade, uma iluminação na parada próxima a
COOTALL, na verdade ela está localizada bem ao lado do portão da COOTALL, é uma parada de
ônibus que está as escuras, sem iluminação nem uma, causando insegurança para quem usa a
noite aquela parada de ônibus, então estou também solicitando ao Executivo, que proceda
também com a colocação de lâmpadas na sinaleira próxima a COOTALL, também ali, que ali
também tem postes a cega, as escuras, também causa um insegurança para quem passa por ali,
também solicitei a limpeza de uma terreno, que se localiza a frente da Escola Infantil Tia Bete,
que lá está servido de depósito de ferro velho, porque lá tem vários chassis de carros, ta uma
confusão aquilo lá, então que se preceda com aquela limpeza, e que atue os responsáveis,
também, semana passada, na quarta feira estivemos na Padilha, fazendo uma grande reunião
de esclarecimento aquela comunidade de Padilha e Rio da Ilha, sobre o não a barragem, e o
verdadeiro esclarecimento foi que a estudos, e não sim uma barragem a ser feita naquela
localidade, então quero tranquilizar aquela população, e vamos dar outros trabalhos, vamos
encher as nossas cabeças com coisas que realmente engrandece o nosso Distrito, engrandecem
o nosso Município, que é também as necessidades daquele lugar, que é referente a creche, já
demos o primeiro passo, o Prefeito já ando vendo um prédio lá, e esse prédio será visitado na
segunda feira pelo Engenheiro Inácio, no qual fará uma avaliação naquele prédio, sendo feita
essa avaliação, será trazido até os Prefeito as informações, e com isso, serão feitas as tratativas
daquele prédio, se for viável a compra daquele prédio, também estivemos reunido na quinta
feira, no IACS, em uma Sessão Solene, no qual foi proporcionada pelo Vereador Eduardo, e lá
nos sentimos que Deus quando está a frente, quando nos colocamos Deus, na frente de muitas
decisões como está que será tomada aqui a noite, que tem muitos contras, e muitos a favores,
mas vamos colocar Deus na frente das nossas decisões, porque trabalhar nos temos que
trabalhar, certo estamos quando com o suor de nosso rosto, nos compramos o nosso pão, é isso
que eu acho que essas pessoas que estão aqui hoje, querem buscar, eu não poderia de deixar
informar, que aqui hoje está presente o Presidente da Banda Clarins de Prata, o Everton e o Vice
Presidente Roberto, essa banda eu toquei quando era banda independente, essa banda é
totalmente independente já, eles mantém ela com fins próprios mesmo, mais hoje eu quero
fazer um requerimento ao Executivo, que seda o Ginásio do Theóphilo Sauer, para que essa
banda consiga fazer seus ensaios, eles não tem lugar para fazer seus ensaios, estão ensaiando
na rua, e na rua ta trazendo grande transtorno para a comunidade, quero finalizar desejando
uma feliz páscoa a todos os Taquarense, e uma boa semana a todos, obrigado. VEREADOR
VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA. Saúda a todas as pessoas presentes. Satisfação essa noite de
estar novamente na Casa, para mais uma Sessão, uma semana voltada a páscoa, e desejar a
todos uma feliz páscoa, que Deus ilumine o coração de cada um, e também enviando aqui, votos
de congratulações a Assembleia de Deus, pelo décimo sexto encontro de ciclo de geração
realizado neste final de semana, realizado na localidade de Linha São João, Morro da Pedra e
Santa Cristina, com o tema, Mas o dia do Senhor Vira, segundo a Pedro10, parabenizo todos
pela realização desse mais belíssimo encontro, na pessoa do Pastor Marcelino Guerra, e sua
esposa Iracema, porque ali pode dizer, ali é Parobé, mas é a Assembleia de Deus de Taquara,
que é responsável por esse setor, desejar também, uma situação muito caótica, que ontem foi
presenciada por eu mesmo, um amigo meu perdeu seu filho ali, votos de pesar para ele, mas a
situação que me levo a ficar preocupadíssimo, peço ao Executivo através do requerimento de
indicação 311, que urgentemente faça uma limpeza no Cemitério Municipal, ta uma vergonha, é
um absurdo o jeito que está o Cemitério Municipal de Taquara, é vergonhoso, pessoas,
familiares que vieram de longe, ver a situação que está nosso Cemitério ali, é até vergonhoso
agente ta presente, e dizer que é uma Vereador desse Município, é caótica a situação do
Cemitério Municipal, então que a Secretaria Competente, faça urgentemente uma ação ali de
limpeza urgente, também na semana passada eu fui procurado por uma situação bem caótica,

vem a respeito da Rua Ângelo Bizarro, o valão que tem ali, rede de esgoto ali, que seja
providenciado, colocado aqueles canos que estão faltando dentro de uma pátio numa
residência, que desce a rede Ada Prefeitura, são poucos canos, a maioria é na rua ali, mas que
seja providenciado e seja feito com urgência. Pessoal, nos falamos bastante em educação, mas
uma vez me surpreendeu hoje de manhã, quando eu recebi uma ligação, que a segunda
coordenadoria estaria no CIEPE hoje, para decidir a respeito pela falta de professores, e ligaram
dizendo que não iriam poder vir, só viriam no dia 4 de abril, então é um absurdo como está o
Estado, a situação da nossa educação, e não dão a mínima para isso, e dizer para vocês aqui,
como já falamos, nesta noite nos temos a votação do projeto ai pouco polemico, que é os
Camelôs, e eu tava olhando o projeto principal, e vi que nada das informações que eu pedi,
foram apresentadas, inclusive não tem nada do que eu pedi no projeto, então vamos ver na
hora da votação, as atitudes que vão tomar, gostaria de passar o resto de meu tempo, ao
Vereador Adalberto dos Santos Lemos, um grande abraço a todos, e que Deus Ilumine o coração
de cada um. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES. Saúda a todas as pessoas presentes.
Sexta feira estive juntamente com o Vereador Beto Timóteo, visitando um prédio do Município
no Bairro Empresa, e fiquei abismado com a situação que se encontra aquele prédio, um bem
do Município, onde antigamente funcionava a Secretaria de Obras, lá tem píneos velhos,
entulhos, e já está sendo invadido por vândalos, derrubando as paredes do prédio, é lastimável
que um bem publico como aquele passe por aquela situação, esse Município já pagou tanto
aluguel, boto tanto dinheiro fora em alugueis, e aquele prédio que é um bem publico ta la
abandonado, não to cobrando aqui essa Administração, mas de outra maneira cobrando sim,
que possa bem breve, tomar uma atitude, que possa reformar aquele prédio, e ocupar para
alguma Secretaria, fiz uma indicação para concerto de buraco na Rua Davi Canabarro, numero
494, assim como já fiz vários pedidos, assim como outros Vereadores assim já fizeram pedidos
para o mesmo serviço na nossa cidade, que está esburacada, e falei com a Sheila, que é Diretora
de Obras, ela me falou que só daqui a 60 dias, que uma empresa vai começar a atuar nesses
concertos, isso é muito tempo, já passou 60, vai passa mais 60, e os buracos estão aumentando,
tem que ser mais ágil, o povo já está ficando saturado, quero também enviar meu votos de
pesar, aos familiares do Seu Sergio Bueno, que sofreu uma fatalidade na ultima quinta feira, na
localidade de Padilha Velha, caindo de um galpão de altura de 5 metros, e foi socorrido, foi
trazido ara o hospital aqui em Taquara, daqui foi para Capão da Canoa, mas não resistiu os
ferimentos, e venho a falecer, então quero dar meus votos de pesares, aos familiares, o
Vereador Lauri, também quer se associar, ontem domingo, também estive na localidade de
Padilha, participando da celebração dos 10 anos da Igreja Evangélica Luterana, em Padilha, 10
anos de atuação naquela localidade, quero parabenizar toda equipe, ao Valdir e a toda equipe, e
quero me associar ao requerimento do Vereador Lauri, requerimento 66/2013, parabenizando
aquela entidade, com sua permissão Vereador Nelson, eu quero fazer um convite aqui, para que
sábado e domingo, os simpatizantes, laçadores, participem do Segundo Torneio de Laço, no
Piquete de Laçadores Estância do Paraíso, lá na localidade de Padilha Velha, então dia 30
sábado, dia 31 domingo, estão todos convidado para lá participar, saborear aquele saboroso
churrasco, lá em Padilha Velha, Vereador Nelson, comento a pouco que nos já repassamos 94
mil reais de economia desta Câmara, para que o Município aplicasse em saúde, acho que isso é
muito importante, teve a participação de todos os Vereadores, temos que continuar nesta linha,
porque através de economia em nosso Município, que agente vai conseguir melhorar a
qualidade de vida ao nossos Munícipes, e eu espero também, que assim como essa Câmara de
Vereadores está economizando, o Executivo também possa economizar, não jogar dinheiro fora,
aplicar bem, os recursos de nosso Município, que nos possamos fazer com que o dinheiro seja
bem aplicado para toda a comunidade Taquarense, eu quero aqui encerrar, desejar uma feliz
páscoa a todos, e até semana que vem, se Deus quiser, obrigado. VEREADOR ADALBERTO DOS
SANTOS LEMOS. Saúda a todas as pessoas presentes. Senhor Presidente, eu gostaria hoje de
falar alguns assuntos, estive em visita aos Gabinetes aos Deputados, que agente também tem

que ir a busca de algumas informações, até para poder dar a nossa contribuição ao Município,
estive no Gabinete do Deputado Marlon, que me passou uma PEC de numero 60, que trata
exclusivamente da sonegação que os bancos fazem com os Municípios, quando é no caso de
operações financeiras, já visto que eles deveriam repassar aos Municípios ou a o Estado, e
repassam tudo no Estado de origem onde eles têm a sua ficção de banco, e ele ainda informou
que os Municípios podem ir atrás desses recursos, porque essa PEC, além de regulamentar, ela
foi discutida, e o Tribunal de Contas, deu um ganho aos Municípios, para que os Municípios, foi
colocado na justiça, e o Tribunal deu aos Municípios um ganho de causa, onde todos os
Municípios podem buscar esses impostos, que é do ISS, para os seus cofres, isso pelo que me
passou o Deputado, da um valor muito alto, Municípios do porte do nosso, ele gira em torno de
2 milhões, só de operação de lise de carro, gira em torno de 2 milhões e 500 mil reais, eu fiz um
pedido de informação ao Município, ao Executivo, para que informasse a Câmara, se já estão
indo atrás desses recursos, porque isso é muito significativo ao nosso Município, principalmente
quando agente sabe, que a falta de dinheiro, se atrasem quase todos os projetos que aqui se
tem, e também esse do lise de carro, é o mais fácil, ele disse que em torno de 90 dias, é possível
restituir ao Município em torno ai de 2 milhões e 600 mil reais, então se o Município não foi
atrás, que vá atrás, procure se reabilitar, para que esse recurso venha ao Município, para que
consiga ai tocar seus projeto, ajudar a nossa comunidade, a outra parte é com relação aos
cartões, as maquinas de cartões, que esse é mais complexo e demora um pouco mais, mas é
possível buscar sim, inclusive tem a parágrafo dessa PEC, que foi feito pelo Deputado Marlon
Santos, e faz essa contra-ritualização com o Município, com que o Município consiga pegar as
informações das operações financeiras, para arquivar atrás desses recursos, então fica ai, eu fiz
semana passada essa indicação, não falei porque meu tempo era curto, porque é um assunto
meio complexo, mas eu queria falar com mais tempo, para poder explicar melhor, e existe até
uma comunicação com o Tribunal de Contas, dizendo que o Município que não correr atrás
desses recursos, poderá ser apontado pelo Tribunal de Contas, por invasão de receita, isso é
muito importante. Semana passada eu vi um Vereador pedindo, a questão, e eu achei muito
valida, na questão da ONCOPREV, para saber em que pé foi feito o projeto da ONCOPREV, junto
ao hospital, para que o Município informasse de que forma foi feito, e acho, fica aqui meu
reforço também, que se faça, que se vá atrás, se busque informações a respeito da ONCOPREV,
que é setor de Oncologia, que está sendo construído ali no hospital, até uma obra que hoje
visitei, muito bonita, porque a informações que o Município não tem o interesse mais de fazer
esse convenio, veja que na época que foi feito, começo esse projeto, houve 42 mil assinaturas
da região, para que fosse plantado esse projeto aqui em Taquara, eu espero que não seja
verdade, que o Município esteja querendo perder mais essa grande obra, que não vai beneficiar
pouco, vai beneficiar muita gente, não só o pessoal do nosso Município, como gente da região,
espero que o nosso Líder do Governo, vá atrás e busque essas informações, e se é verdade que
o Município não está querendo, porque eu acho que é um equivoco, e se a duvida contraritualização, deveriam se reunir, eu soube hoje das pessoas envolvidas no projeto, que já
tentaram uma reunião com o Senhor Prefeito, e o Senhor Prefeito não os recebeu, então que
fique ao Líder do Governo, que vá atrás, procure agendar uma reunião, agente também que
sabe se ta tudo dentro dos conformes, que vá atrás e busque essas informações, porque agente
não pode perder mais essa, porque vejam bem, a questão da UPA, eu digo para vocês, uma UPA
de nível 1, para um Município que é regional, não comporta, mas tudo bem, agente tem que
respeitar, as pessoas estão dizendo que é, o que deve ser, mas agente fica perdendo tudo, por
dizer que foi feito, e foi feito de maneira incorreta, nos não podemos, agente também tem que
ter uma certa maleabilidade, agente tem que procurar saber, agente tem que ter certas
informações para que não caia no erro de nos perdemos, um a um, projetos que eu acredito no
meu entendimento ,que sejam valiosos, não para nos, mas para nossa comunidade, gostaria de
agradecer a todos que estão prestigiando esse evento, e até a próxima. VEREADOR ARLEU
MACHADO DE OLIVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Nos tivemos hoje a tarde, a partir

das 17 horas, uma reunião que eu reputo, muito importante, e eu gostaria inclusive de
parabenizar a colega Vereadora Sirlei, pela iniciativa, essa reunião que nos tivemos a respeito da
criança, abriga mento para criança e adolescente, por isso eu digo, eu tinha vários temas para
falar, mas acho que não tenha mais nada importante, do que a criança e o adolescente na nossa
cidade, temos que estar atento ao fato que vem acontecendo nesse Município, viemos ao longo
do tempo, perdendo varias entidades, vários locais, onde que eram abrigados nossas crianças e
adolescentes, e estamos perdendo muita coisa em Taquara ao longo do tempo, e agora
passamos a perder também, esses locais importantes, onde nossos filhos, nossas crianças,
principalmente pessoas mais pobres, e não tem mais um local para ficar, quando tem o
problema em suas famílias, então eu gostaria de nessa semana, que nos estamos vivenciando
mais uma páscoa, com todo o martírio, com tudo o que aconteceu a 2 mil anos atrás, com nosso
salvador, que nessa semana, que nos tivéssemos toda a sociedade Taquarense, tivesse uma
reflexão muito grande, a respeito de tudo, de Taquara vem ocorrendo nos últimos anos,
perdendo cada vez mais aquilo que tem, e agora estamos perdendo algo muito mais serio, que é
o local onde nos tínhamos para abrigar nossas crianças e adolescentes, nos temos que para
definitivamente, de egoisticamente de só pensarmos em nos, e pensarmos muito em nosso
semelhantes, principalmente as crianças e idosos, que não tem o atendimento que deveria em
nossa cidade, toda a comunidade, toda a sociedade, ela tem que ta engajada nesse sentido,
principalmente o Poder Publico, e aqui quando eu falo em Poder Publico, eu falo nos Poderes,
tanto Executivo, Legislativo, Judiciário, e também porque não, Ministério Publico, que tem que
resolver essa situação, por isso importante a reunião, e eu quero que não fique essa reunião
apenas na conversa, e que nos possamos alavancar definitivamente esse local onde é o Lar das
Meninas, que o Município encampe aquele prédio, para que nos possamos continuar ter um
local onde as crianças possam ficar, também gostaria de aproveitar esse momento, para dizer e
pedir inclusive, que fosse feito um requerimento verbal, que seja enviada a essa Casa, uma
relação de todos os alugueis que a Prefeitura está pagando em Taquara, dos prédios públicos,
porque eu acho que ta na hora de o Município de Taquara pensar seriamente em fazer seu
prédio, seu Centro Administrativo aqui em Taquara, porque me parece que nos temos ai, muito
aluguel sendo pago pelo Município, deve passar por 30 mil reais por mês de aluguel, e
convenhamos, se nos estamos pagando 30 mil reais, isso poderia ta sendo feito um prédio para
o Município, um Centro Administrativo, onde tudo ficaria aglomerado, tudo muito mais fácil
para a comunidade pode quando precisasse do Município estar ali, como nos temos hoje, onde
funciona a Casa do Governo, poderíamos ter também o Centro Administrativo, porque estamos
ai, em vários ramais do Município, por vários locais, nos estamos ai, é Casa disso, Casa daquilo, e
poderia estar tudo junto, e a muitos anos já, Taquara já poderia ter seu Centro Administrativo,
temos um prédio hoje, que pode ficar para eternidade, mas como para biblioteca, museu, essas
coisas, menos como prédio Administrativo, porque ta pequeno e ta fora de uso cupim, uma
serie de coisas, acho que o Município de Taquara merece então um Centro Administrativo, até
para pararmos de pagar o aluguel violento, que viemos pagando ao longo do tempo, e para
terminar, também que manifestar mais uma vez aqui, a alegria de ter estado junto ao IACS, com
o meu amigo Eduardo, que proporciono para nos, a Audiência Solene, que nos tivemos, e
parabenizar mais uma vez o IACS, pelos 85 anos, de trabalho tão importante que eles fazem no
Município de Taquara, que nos temos orgulhos de termos o IACS aqui conosco, essa entidade
tão fantástica, que abriga alunos de todo o mundo, então mais uma vez, parabéns ao Eduardo
pela iniciativa, e parabéns ao IACS pelos seus 85 anos, muito obrigado, e quero que vocês, como
eu pedi, façam uma grande reflexão nessa semana, sobre o que aconteceu a 2 mil anos atrás,
que nosso querido, nosso amado, Jesus Cristo, deu a sua vida por todos nos, e nos devemos nos
lembrar sempre disso, e deixarmos de ser menos egoísta, que nos façamos mais caridade,
porque eu digo para vocês com certeza, não a salvação para quem não faz caridade, caridade
não é só dar dinheiro, é uma serie de coisas, e nos temos que pensar nisso ai, para melhorarmos
a nossa qualidade espiritual, que ta muito baixa, muito obrigado, e fiquem com Deus.

VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH. Saúda a todas as pessoas presentes. Quero mais
uma vez lembrar, que nos fizemos alguns dias atrás, um encaminhamento, uma indicação junto
a Secretaria Municipal de Transito, para que se preocupe um pouco na questão da sinalização
próximos as escolas, sendo as faixas de seguranças, pinturas de quebra molas, dentro as quais
eu dou exemplo, como tinha dado outro dia aqui, da Escola APAE, aqui em cima, e Escola Rosa
Elsa, inclusive falando com o Prefeito Municipal, Prefeito Tito, ele conversando conosco, ele
acha ideal ali na frente da Escola Rosa Elsa, ali onde tem um calçamento, fazer uma fachinha de
asfalto, apenas do tamanha para se colocar uma faixa de segurança naquele local, quero fazer
um requerimento verbal na noite de hoje, solicitando a viabilidade de cobertura nas academias
do Parque do Trabalhador e da Praça da Bandeira, por dois motivos, primeiro deles que dure
mais ainda aquele material, que a comunidade está usando muito, e também para as pessoas,
que assim elas não vão pegar água, para que as pessoas possam usar essas duas academias nos
dias de chuvas, eu falo aqui em agradecimento, manifestação de todos os colegas, daquele dia
na Sessão Solene, que a Casa realizou através do meu pedido, lá no IACS, todos que falaram,
prestaram seu carinho lá, pela nossa indicação, e dizer que estão falando hoje também, e dizer
que é com muito orgulho que agente faz aquela indicação, mas com muito mais orgulho, que
agente, a indicação dos 85 anos da primeira aula do IACS, mas com muito orgulho que agente é
vereador, e ao lado dos Senhores, muito orgulho, está Casa está muito bem representada em
todas as regiões da cidade. Encaminho hoje um projeto de lei, solicitando isenção de IPTU, para
Policiais Militares, Bombeiros, e Policiais Rodoviários Estaduais, eu explico o porque desse meu
projeto, esse ultimo final de semana estivemos envolvidos ai na organização, na volta Ciclística
das Hortência, com a Federação Gaucha de Ciclismo, e a confederação Brasileira de Ciclismo, e
nos participamos na semana passada, de diversas reuniões no Vale das Hortência, reuniões
quais, com a Brigada Militar, inclusive eu tocava no assunto do auxilio moradia, e Soldados me
diziam que o exemplo está realmente em Três Coroas, que agora segundo me consta ta um
salário mínimo para cada Soldado, pessoal que ta aqui, ta afim de tudo i para lá, i essa questão,
conforme o Capitão nos disse outro dia, que é só arruma um padrinho e ir, então quero dizer
que esse meu projeto, ele não isenta a nossa luta pelo auxilio moradia, acho que cabe os dois, o
Município assim atreves de recursos baixos, consegue manter esses profissionais aqui, para ter
uma ideia, temos mais uma turma de Bombeiros, e mais um turma do Corpo da Brigada, a se
formarem, tem mais um incentivo de eles quererem ficar realmente no Município de Taquara, e
projetos senhores, tem uma copia, senhores podem ver, que eles dão limites salarial, da uma
serie de documentos que o Soldado vai ter que apresentar todo ano, vai ter que ter residência
fixa aqui em Taquara, inclusive com escritura no seu nome, fazer um protocolo todos os anos,
apresentando junto essa solicitação ao Prefeito Municipal, e realmente eu acho que esse
projeto ajuda muito, a manter esses profissionais em Taquara, Policiais Rodoviárias Estaduais,
que inclusive na semana que vem, eu convido mais uma vez aos senhores, no dia 4, nos temos
uma reunião aqui na Casa, solicitado por este Vereador, mais que eu convido todos os senhores,
eu chamei todas as Câmaras da região para vir aqui, para que agente possa reforçar aquele
pedido ao Governo do Estado, para aumentar o efetivo da Policia Rodoviária, quero encerrar
Senhor Presidente, solicitando que o Executivo Municipal, olhe com carinho para aquela
solicitação, que a escolinha força jovem, faz a solicitação financeira, escolinha que lida com 230
crianças, no Bairro Santa Teresinha, eles vão participar de um campeonato e estão solicitando
isso, e quero desejar a todos vocês, uma boa páscoa, Vereador Arleu já matou a charada,
Vereador Telmo também, uma boa páscoa a todos, e obrigado ao Senhor por mais uma vez está
representando a minha comunidade, e que fiquem todos na paz de Jesus, obrigado. VEREADOR
GUIDO MARIO PRASS FILHO. Saúda a todas as pessoas presentes. Quero agradecer
imensamente a comunidade de Padilha e Rio da Ilha, que se fizeram presente na reunião
organizada por está Casa, pela Comissão de Terras, os colegas Vereadores, Telmo e Lauri
Fillmann, tivemos lá a presença do Prefeito Tito, do Geri Machado, Assessor da Secretaria e
Planejamento do Estado, Seu Adolfo Klein, Vice Presidente do Comitê Sinos, Alexandre Rodrigo

Haag, da Consulta Popular, João Carlos de Brito, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Felipa
Pereira Dias, representante do Escritório Municipal EMATER, Senhor Mario Pires, representante
da comunidade, Secretario Distrital, Seu Nelson, representante do Legislativo, e os demais
colegas Vereadores, Adalberto Soares, Régis e Valdecir, acho que foi muito produtiva aquela
reunião, aonde agente pode esclarecer para aquela comunidade, qual a posição desta Casa, e
que nos estamos ao lado, para o que der e vier, para as comunidades de Rio da Ilha, Padilha e
redores, também quero elogiar aqui o Vereador Eduardo, pela Sessão Solene, no Instituto
Adventista Cruzeiro do Sul, nos seus 85 anos, eu tive oportunidade de conversar com minha
professora, professora Aparecida, um ex-colega, e lá tive boas lembranças, de 7 anos que
estudei lá, como dizia no momento, ia para a escola, e voltava de bicicleta, isso nada me cansou,
e sempre foi um incentivo de meu pai, para que eu estudasse, também quero dizer que estou
encaminhando dois requerimentos, para conserto de buracos nas ruas, na Rua Cônego Pedro
Bremm, na esquina com a Federação, e a segunda com o Carlos Chagas, esquina com Nilo Dias,
também na Rua Sete de Setembro, me procurou um morador, que após a travessa Ludwig,
quem vai do sentido da Brigada Militar, ao sentido a Rolante, tem uma descida e os veículos
imprimem uma alta Velocidade, as casa estão com rachaduras, os prédios, e também à noite o
ônibus que por ali transitam, devido o grande numero de buracos, e a má conservação da rua, o
pessoal acorda, não tem quem durma, então que o Município providencie de uma forma ou de
outra, um redutor de velocidade, porque não é possível, as pessoas pagarem impostos, pagar,
trabalhar, e não ter nem o direito de dormir, também estou encaminhando também, um projeto
de lei que cria, institui o programa de melhorias do solo, onde o Município auxiliará os
produtores, na análise do solo, onde o Município fará todo esse translado, ficando o pagamento
da análise por conta do produtor, também a aquisição do calcário, também ficara a cargo dos
produtores rurais, caberá o Município realizar o transporte gratuito do calcário, e do esterco
quando for necessário, é importante dizer que o incentivo, geração de renda do campo,
proposta para estabelecer que os jovens possam ficar lá trabalhando e ter condições, porque
agente sabe que a terra do nosso Município é muito produtiva, então agente espera que com
essa lei, possa auxiliá-los nesse fato, e também tem me ligado, moradores de Fazenda Fialho,
Figueirão, Morro da Pedra, Pega Fogo, toda aquela região, porque eles querem que o Município
de uma solução nas estradas, o pessoal não aguenta mais, eu peço que a Secretaria de Obras,
faça o mais rápido possível, o mutirão naquela região, agente sabe que o Município já fez os
Olhos D’Água, no Tucanos esse final de semana, e agente espera que o mais breve possível, o
Município possa atender aquelas comunidades, eles estão pedindo socorro, inclusive pediram
que eu levasse o Prefeito, eu vou convidá-lo, para que agente de uma volta lá, para o Prefeito
ver a necessidade lá, e eu tenho certeza que ele será sensível, e vai atender aquela comunidade,
para encerrar Senhor Presidente, quero desejar a todos, os que estão aqui, e que estão nos
ouvindo, e a toda nossa comunidade, uma feliz páscoa, cheia de amor e muito carinho, muito
obrigado. VEREADOR LAURI FILLMANN. Saúda a todas as pessoas presentes. Inicialmente eu
quero dizer ao Vereador Adalberto, como ele já mencionou, me associar aos votos de pesar, a
família do falecido Sergio Bueno, tragicamente, que ele agora em abril faria 70 anos, quem o
conhecia, sabe dinâmica dele, um trabalhador, sendo que estava concertando no galpão, onde
despencou e venho a falecer na semana passada, nossos pesares a aquela família, trabalhadora,
ninguém merece passar por isso, mas são fatalidades, acidente que infelizmente num menor
descuido acontece, porem a qualquer hora, também esteve participando de alguma forma, nas
atividades de 10 anos, na comunidade Luterana, Padilha, foi bonita essa ação, e aqui cabe sim
parabenizar o Pastor Marcio, que em todo esse tempo faz um belo trabalho, aqui em Taquara,
estendendo para as Igrejas do interior, e lá em nome do Valdir que é o Presidente, e sua Esposa
Marli, saudar a todos os membros, momento bonito de confraternização, famílias reunidas,
igrejas, colegas que me antecederam e falaram aqui do momento, que sempre é importante ver
os presentes, mas estamos entrando na semana santa, então momentos como ontem,
realmente fazem a diferença na vida da gente, eu quero tratar de mais um assunto nessa noite,

que entendo que já é hora, eu vejo aqui Secretários do Governo Tito, faria um pedido especial
aos Vereadores do Governo Tito, na questão saúde no interior, primo pela justiça, se é verdade,
no meu entendimento, se é o entendimento da grande maioria da população do Município, foi
um avanço incomensurável do 24horas, eu falava isso ao um mês atrás, agora tão importante,
quanto isso, a saúde no interior, alem de não estar funcionando o posto da Vila Teresa, porque é
um absurdo, lá se vão 90 dias, tive a informação por parte de um cidadão do Rio da Ilha, que foi
a Padilha hoje de manhã, semana passada tinha médicos em segunda, agora não tem mais, só
mais as quartas, só 10 fichas, estamos retrocedendo, votando ao tempo das fichas, Padilha Rio
da Ilha, 10 fichas, ficha uma vez na semana, não dá, sem falar da unidade móvel, que está
capenga, no sentido, na maioria das vezes vai sem médicos, e no Morro Alto, também tem
informação de uma moradora, não atendeu a troca de todas as receitas dos remédios
contínuos, da questão de semana passada, interior no meu entendimento, tem duas questões
prioritárias, estradas e saúde, estradas, vamos fazer justiça, estão trabalhando e muito bem
Vereador Guido, Distritos do Rio da Ilha e Padilha, parabéns ao Mario Pires e o Nenê, agora
saúde, tem que melhorar muito, saúde é tão importante também, alias vem na frente ainda,
não podemos, pessoal do Rio da Ilha indo para lá, ai chega lá, mudo tudo, então por favor
Senhor Prefeito Tito, já é hora sim, mas de meses atrás nos aprovamos aqui sim, se não me falhe
a memória, a contratação de 18 profissionais médicos, alguma coisa ta errada, agradeço
desejando a todos, uma semana santa iluminada, e possamos realmente, como já bem dito
anteriormente por colegas, para refletir, pensar um pouco, buscarmos ser um pouco mais
humildes, mais coração, muito obrigado, neste momento o Vereador Lauri Fillmann, passou um
aparte para o Vereador Valdecir Vargas de Almeida, que pronunciou o seguinte: Estive em uma
viajem, na sexta feira para Brasília, convidado pelo meu Partido, para fazer parte da Executiva
Nacional, teve a eleição da Executiva Nacional, Luziânia Goiás, estive presente, fui sexta de
madrugada, e voltei sexta a noite, a minhas custas, deixando bem claro para a comunidade,
então hoje sou membro do Diretório Nacional do PDT, por isso agradeço ai a indicação do
partido, que fez o meu nome, e é muito importante agente passar por decisões também
importante junto ao partido, então isso que eu queria dizer a minha comunidade, que estive
fora na sexta feira, mas voltei sexta a noite, obrigado. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE
OLIVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. Entristeço-me Vereador Lauri, quando tem uma
noticia assim, vindo de uma pessoa de um caráter enorme como o do senhor sabe que já mais
levantam suspeitas e calunias então eu prometo também, que amanhã com certeza, estarei
junto com o senhor buscando a verdade a respeito disso, não é possível que isso ainda
aconteça, acredito que não seja de conhecimento do Prefeito, que essas coisas estejam
acontecendo, e não tem o porque de duvidar do senhor, a saúde é tão importante na cidade,
quanto no interior, somos todos iguais, mas ainda no interior, pela dificuldade que as pessoas
tem para buscar um apoio, um auxilio quando precisa, eu tinha aqui para colocar, e vou colocar,
porque hoje no 24 horas, eu fiquei contente com o atendimento, foram 306 consultas, no posto
24 horas, estavam lá, 3 médicos, Doutor Clovis, Doutor Jair e a Doutora Rosangela, com a
enfermeira Alice e mais um grupo de técnicos, então o trabalho foi bem feito, e as pessoas não
esperavam muito, e foram bem atendidas, isso só as consultas, 306, alem das receitas, e outros
trabalhos como, curativos e etc.., mas ao mesmo tempo que estava contente em dar esse
noticia, me entristeço também com o que o senhor colocou Vereador, eu gostaria de fazer uma
indicação Verbal, Senhor Presidente, para que seja construída uma parada na ERS020, ao lado
oposto da parada 119, ali está descoberto, e as pessoas que ali residem, ficam na chuva, ou tem
que ficar do outro lado da faixa, e atravessar na hora que vem o ônibus, causando assim, um
perigo muito grande com sua segurança, eu não estive presente hoje a tarde na reunião que
aqui se fez, em relação ao Lar das Meninas, mas me ligo um amigo meu ontem, o ex Vereador
Cléo Gonzaga, ex Conselheiro Tutelar, e que foi um ótimo Conselheiro, e hoje ainda se preocupa
com a saúde e o bem estar das crianças de nosso Município, e confesso que ele me deu um
puxão de orelha, e confesso que refleti bastante, e confesso também de uma certa maneira nos

aceitamos e falamos amem a essa situação, me desculpa a expressão e a comparação,
empurramos com a barriga esse problema, para outro Município, eu acredito, eu me culpo por
isso também, me incluo nisso, em ter sido um quando omisso, em buscar outro caminho, mas
buscar mesmo, porque as crianças que lá estão em Sapiranga, eu acredito numa entidade boa,
de boa índole, mas estão distantes de nosso Município, elas tinham que ser cuidadas por nos,
por nos Taquarense, então meu amigo Cléo Gonzaga, se está me escutando, eu te peço
desculpas, porque tu foi um professor, me ensinou muito, enquanto como Vereador, ou
Conselheiro Tutelar, e eu peço a todos os senhores e senhoras Vereadores que estão
empenhados nessa luta, que quando formos ao Prefeito, buscamos realmente uma alternativa,
eu acredito que nossas crianças estarem bem melhor aqui próximo de nos, poderíamos cuidar
delas, com certeza se elas estivessem aqui em Taquara, volto a repetir que nos aceitamos com
muita facilidade essa situação, eu não conheço nem uma dessas crianças, mas são crianças, e
com certeza a ligação do meu amigo Cléo, me deixou culpado, e como já disse, passei um final
de semana, que não foi um final de semana, uma semana santa, com a Ressurreição de Jesus,
uma salvação de todos nos, um sacrifício que fez o filho de Deus, Vereador Arleu, o senhor tem
toda a razão, devemos ser mais humanos, me desculpe pela emoção, eu trabalhei no Conselho
Tutelar como motorista, e eu presenciei o trabalho dos ótimos Conselheiros, e por isso que
estou falando em nome do ex Conselheiro Cléo Gonzaga, de outros tantos Conselheiro ótimos
que estiveram lá, e fizeram uma grande luta, eu novamente me desculpo, eu me emocionei,
obrigado Senhor Presidente. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL. Saúda a todas as pessoas
presentes. Estive na ultima quinta feira, na localidade de Ilha Nova, conversando com o
Presidente da Associação de moradores daquela localidade, o Senhor Sergio Schimidt, Seu
Sergio que já havia me procurado no inicio do ano, para solicitar que a rede de distribuição de
água do posto comunitário, fosse terminar, trabalho esse que iniciou no final da Administração
passada, e que fiz a indicação no dia 14 de janeiro, e que hoje estou pedindo novamente,
lembro que o material par esse trabalho já está comprado, o poço está pronto, faltando apenas
a maquina para abrir o valo, para enterrar as mangueiras, então eu tive nessa semana a feliz
informação de que o Secretario Nenê, esteve na localidade, conversou com o Presidente Sergio,
e o Prefeito Tito autorizou então a realização deste trabalho, e o Secretario também me
garantiu por telefone essa semana, que no máximo em 15 dias, o trabalho lá será reinicializado,
trazendo então aquilo que é tão importante para nos seres humano, que é a água na casa de
cada um deles, então espero que realmente em 15 dias, esse trabalho reinicie, e que a
Administração possa terminar esse serviço lá, também no sábado de manhã, estive na
Secretaria de Saúde, acompanhando o Secretario do Café convívio, Senhor Sandro Winck, café
convívio é um trabalho realizado pelo Desafio Jovem, que é um centro de tratamento de
dependente químico, café convívio, faz uma espécie de primeiro contato com o dependente,
família, e a clinica, e juntos decidem pela internação ou não do paciente, fomos recebidos pelo
Diretor Levi, que nos recebeu como de costume muito bem, e se pode fazer umas
reivindicações, e a primeira foi que o Conselho Municipal de Entorpecentes, seja estalado de
fato, algo que o Vereador Beto Lemos, já fez esse pedido aqui, em forma de solicitação, e a
segunda reivindicação, foi que pudesse ser disponibilizado um espaço físico, para que a
realização do café convívio, pudesse ser realizado, então espero que a Administração seja
sensível com esses pedidos, e que conceda esse espaço, para realização desse trabalho tão
importante para nossa comunidade, quero convidar a todos, para a feira do peixe, que inicia
amanhã, começa amanhã a a partir das 7 horas, até as 8 horas da noite, terça, quarta e quinta,
sexta até o meio dia, feira do peixe acontece como de costume, tradicional, ali na feria do
produtor no Centro, também quero desejar a todos uma excelente semana, uma feliz páscoa, e
que possamos lembrar, que a páscoa não significa apenas coelho, nem ovos de chocolate, mas a
morte e a Ressurreição de Cristo, neste momento o Vereador Moisés Cândido Rangel, passou
um aparte para o Vereador Valdecir Vargas de Almeida, que pronunciou o seguinte: Senhor
Presidente, o Vereador Balbino me cobrava minha ida a Brasília, e eu pude protocolar junto ao

Presidente Nacional do Partido, um pedido do nosso Hospital Bom Jesus, uma emenda
parlamentar junto a Bancada Gaucha do PDT, no valor de 200 mil reais, conforme nos
participamos ai da reunião, junto aos Vereadores, na quinta, no hospital, e solicitaram para a
ampliação da parte cirúrgica, então protocolei junto, está aqui a copia, no qual eu pude
protocolar junto ao Presidente Nacional do Partido, para encaminhar para a Bancada Federal
Gaucha, essa verba que é muito importante para o hospital, obrigado. VEREADOR RÉGIS BENTO
DE SOUZA. Saúda a todas as pessoas presentes. Inicio o meu pronunciamento de hoje,
encaminhando algumas questões, com relação ao DAER, na localidade de Entrepelado, na
ERS242, o Secretario Distrital vem fazendo um trabalho que precisa urgentemente do apoio
desse Órgão Estadual, para que lá consiga dar manutenção, e a conservação daquela estrada,
que é de grande importância para aquela localidade de Entrepelado, também ERS242, vem sido
trabalhado pela Secretaria Distrital do Município, e precisa sim o apoio do DAER, e agente vem
criando oficio, para eles auxiliar dentro da sua obrigação, também encaminhamos a pedidos, ao
Governo Municipal, que seja feita o calçamento da Rua Francisco de Freitas, no Bairro Santa
Maria, também encaminhamos a questão da iluminação publica, sabemos o grande trabalho
que vem sendo desenvolvido, e assim encaminhando umas solicitações, que sejam incluídas
nesses planejamentos, por exemplo, na Rua 7 de setembro, numero 438, na Rua Carlos Chagas,
a esquina da Travessa Ludwig, também a manutenção de uma lâmpada, que está lá com
deficiência em sua estrutura, na Rua Francisco de Freitas, encaminhamos também por escrito,
agora a Secretaria de Turismo do Município, que seja na medida do possível, plantada a Casa do
Artesão, no Distrito de Padilha, também estivemos hoje com o Secretario de Administração,
junto a Praça da Bandeira, também com a Diretora de Serviços Urbanos, aonde podemos
constatar o trabalho que vem sendo realizado, já foi levantado por alguns Vereadores, a
deficiência tinha, tanto nos banheiros, quanto na estrutura de iluminação, ali foi e estará sendo
no próximos dias, para desempenhar uma limpeza, tava bastante sujo, ambos locais, tanto na
Praça da Bandeira, quanto a praça em frente a Prefeituras, os banheiros estarão funcionando 24
horas por dia, antes era só ate as 17horas e 30 minutos, agora vai ser 24 horas por dia, em plena
manutenção, esse é o compromisso com a Administração, com a comunidade aqui de Taquara,
e os usuários aqui da praça, exemplo, lá não tinha suporte para papel higiênico, para papel
toalha, não tinha espelho, as fechaduras estavam quebradas, tinha vazamento hidráulica, tudo
isso será realizado, refeito e colocado, dado a manutenção, também pedindo o apoio da
comunidade, pedindo para conservar o local que é de uso comum de todos, também foi feito a
manutenção lá do Loteamento Tito, e Eldorado, com relação a roçada de alguns terrenos que
ficam perto de escolas, e órgãos públicos, aonde tem um grande numero de pessoas, a
Secretaria de Serviços Humanos, vem tomando tratativas com relação a isso, também
caminhamos nos últimos dias, a presença do Distrito de Padilha, junto com o Vereador Beto
Soares, Telmo, Lauri, Valdecir, aonde batemos o pé, e somos contrários a construção de
barragem, no Distrito de Padilha, e também estava presente o Vereador Nelson, e que seja feito
os estudos para outras alternativas, que lá possam trazer desenvolvimento, e uma maior
segurança e a conservação daquele local, também estivemos presente no IACS, comemorando
através da indicação do Vereador Eduardo, 85 anos daquela instituição, com relação a
UNCOMPREV, eu acompanhei alguns dias, e certamente serão tomadas tratativas pelo Governo
Municipal, com relação a apresentação, ao grupo que vem gerando esse convenio, estimulado
por o Governo Anterior, com relação algumas duvidas que a Prefeitura ainda tem, com relação a
gestão e ao andamento e a continuidade dos serviços lá locados, eu não tenho conhecimento do
teor, irei procurar, para que, para saber o que está acontecendo, até por uma preocupação que
o Vereador Beto levantou, e certamente o Executivo vai tomar iniciativa, pois que, o trabalho
que o Pimentel vem fazendo, e certamente uma carta branca a ele, com relação ao Posto 24
horas, acerto, e acerto bem, tem as dificuldades do interior, tem que ser levantada, como o
Vereador Nelson e o Lauri, levantaram, tem que ser enfrentadas, mas também com relação a
UNCOMPREV, foi colocada algumas perguntas que serão respondidas, e ali certamente terão

uma posição a comunidade, e as esses Vereadores, também certamente aos serviços realizados,
tive também conversando com o representando do CPM da Escola CIEPE, no Bairro Empresa,
onde nos estaremos lá, deslocando nos próximos dias, para ver o que ta acontecendo lá, pra ver
o que agente pode colaborar, com um bom andamento, e que seja suportado lá, algumas
dificuldades, também esteve lá vendo algumas dificuldades o Secretario Laone, teve lá fazendo
um serviço para o pessoal da Escola CIEPE, e certamente tem que ser ampliada, e busca lá
alternativas do Governo Municipal, até porque o CIEPE, é vinculado ao Governo Municipal, mas
está dentro do Município de Taquara, merece o respeito, e certamente o Governo Municipal vai
dar essa tratativa, muito obrigado a todos, e uma boa semana. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO
RODRIGUES DOS SANTOS. Saúda a todas as pessoas presentes. Neste sábado, acompanhei o
trabalho de ensaibramento que foi feito em Alto Tucano e Baixo Tucano, trabalho muito bem
feito, pela Secretaria Distrital do Rio da Ilha, eu quero dizer que foi feito o patrolamento,
ensaibramento, foi feito as aberturas laterais para que não estrague as estradas, um trabalho
bem feito, vejo um grande empenho daquela equipe, para realização daquele trabalho, ficou
partes sem fazer, segundo informações, no sábado agora eles terminam de fazer o
patrolamento lá, e é importante que agente fale do empenho, do empenho dos funcionários, no
sábado a tarde as 5 horas da tarde, trabalhando ainda, é bom que agente relate, porque agente
muitas vezes cobra com firmeza aqui, e é bom que agente também elogie quando o serviço sai
bem feito, mas por falar em funcionários Senhor Presidente, eu gostaria, eu encaminhei aqui
uma solicitação para o Senhor Prefeito, que ele encaminhe a esta Casa, um projeto de lei, para
equilibrar salários de alguns funcionários, que hoje tem funcionários na Prefeitura, com o
mesmo tempo de serviço, com o mesmo cargo, com o mesmo concurso, com alguns ganhando
até 30% a mais do que outros, isso eu penso que desmotiva o funcionário publico, a desenvolver
o seu trabalho, acho que é de fundamental importância, inclusive o Senhor como Presidente do
Sindicato dos Funcionários Públicos, eu peço seu apoio, peço seu incentivo, para que agente
possa cobrar, e corrigir essas injustiças, que muitas vezes acaba gerando ao longo dos anos,
acaba se gerando umas injustiças que não se sabe nem como, nem o porque, mas elas acabam
acontecendo, então é de fundamental importância que agente busque uma maneira de
solucionar este problema, também gostaria de pedir, com urgência que o Executivo Municipal,
da questão da travessa da Santa Rosa, do Rosa Elsa Mertins, até o parque residencial Santa
Rosa, porque aquele calçamento é de fundamental importância, que já seja planejado junto com
o calçamento, uma calçada, para as crianças não precisarem ficar dividindo espaços com os
carros no meio da faixa, como acontece no restante da travessa da Santa Rosa, gostaria também
de agradecer o Prefeito, por ter escutado a nossa indicação aqui, relevando a Porto Alegre a
solicitação daquele terreno, para o Corpo de Bombeiros, entendemos também, uma ação
importante que deve acontecer o mais breve possível, nos próximos dias, nos vamos trabalhar
atacando uma Audiência Publica, através do Deputado Fichinha, para que agente possa
definitivamente construir o Quartel dos Bombeiros dentro de nossa cidade, que a comunidade
tem pedido, eu gostaria também Vereador Telmo, de me associar a sua solicitação, que seja
cedido o ginásio do Theóphilo Sauer, para aquela banda, porque conheço o trabalho do Everton,
do Roberto, que é um trabalho fantástico, num momento que a comunidade ta perdendo essa
questão das bandas marciais, e eles vem lutando com muita força para conseguir manter essa
banda, então eu gostaria de me associar a este pedido ai, para que agente possa auxiliar vocês
neste trabalho fantástico que fazem, parabéns para vocês, pelo trabalho que vocês tem feito,
com relação a banda marcial, e eu gostaria também dizer que nosso IPTU de Taquara, ta
endividando algumas pessoas, eu fiz uma indicação aqui, solicitando que seja recalculado o IPTU
de uma família aqui, que ta com uma divida de 9 mil reais, a mulher mora sozinha, ela trabalha,
não é aposentada, recebe um salário mínimo, e essa divida de 9 mil reais aqui, não vai conseguir
pagar nunca, se for calcular aqui em 15 meses, para pagar isso aqui, ela não vai conseguir pagar
o juro, então é bom que agente comece a rever algumas coisas, com relação a isso, porque ta
endividando o contribuinte, e da mesma forma, condenando ele, de não conseguir pagar mais,

tem que se buscar uma forma, de que se consiga pagar o IPTU, e que as pessoas não fiquem
inadimplente como o Município, eu gostaria de agradecer a todos, e agradecer a Deus por essa
oportunidade, obrigado a todos. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER. Saúda a todas as
pessoas presentes. Ontem foi realizada aqui na Câmara de Vereadores a Convenção do PSDB, foi
apresentada uma chapa única, para eleição do novo Diretório e a Executiva Municipal, para
Presidente foi eleito Darbi Mattos, e para Vice Presidente Luiz Oliveira, faço parte da Executiva,
me colocando a disposição do partido, e também do Município, para implantação das políticas
necessárias ao desenvolvimento de nosso Município, quinta feira passada juntamente com o
Doutor Pimentel, Secretario de Saúde do Município, a Veterinária Marlise, estive visitando a
residência da dona Nelci, moradora do Bairro Tucanos, e é realmente de apavora a situação na
qual mora aquela família, o numero que nem imaginamos de animais que lá se abrigam que ela
tem que cuidar todo dia, alimentando aquelas mais de 60, 70, 80 boquinhas, que tem fome
todos os dias, alem das doenças que ali estão estaladas, doenças transmissíveis pelos animais e
também pó humanos, é bastante preocupante, e nos estamos vendo quais são as possibilidade
de ajudar essas pessoas, e também, mais alguns dados que está me deixando bastante
preocupada, essa minha preocupação, ela já vem de longa data, mas ela ta ficando cada vem
mais intensa, só dos meses de janeiro até agora, 184 animais atendidos pelo APATA, os que
vieram a conta, porque tem muitos que não vieram a conta, mas de 70 animais por mês, desses
184, 117 animais, nos estamos com uma divida de 14, mil e 60 reais, 87 animais ainda não
vieram a conta, esses 87 foram até semana passada, porque ao longo do final da semana, e hoje
inclusive aqui na Câmara, animais abandonados, uma filhote hoje, foi aqui abandonada, então
assim, eu hoje fiz uma indicação ao Executivo, que é necessário com urgência, que se faça um
convenio com alguma clinica veterinária, para realizar a vacinação de cães e gatos, e não
somente dos de rua, mas também de pessoas que não tem condições de pagar uma castração,
sabe que o valor é alto, a partir de 180 reais uma castração, as pessoas gostam dos animais, elas
abrigam em suas casa os animais que vão sendo abandonados, e a proliferação é enorme, e fica
uma situação sem controle, então eu espero sinceramente, que essa providencia seja tomada
muito brevemente, para podermos auxiliar essas pessoas, nos últimos dias também,
vasculhando a internet, eu descobri um projeto muito importante que vem sendo implantado
na cidade de Santa Cruz do Sul, que é o projeto, Cavalo de Lata, literalmente é feito um cavalo
de lata, para que os catadores de material reciclável daquela cidade, deixam de utilizar os
cavalos, para esse processo, o objetivo é substituir as carroças de tração animal, sem prejudicar
o trabalho do catador, a ideia é procurar soluções sociais para o transito, para os catadores,
contra os mal tratos dos cavalos, cabe ressaltar ainda a importância do desenvolvimento
sustentável, trazendo ferramentas modernas, ao bom desenvolvimento social de nosso
Município, e eu espero sinceramente que agente consiga implantar aqui em Taquara, também
esse projeto, obvio que tem que haver um estudo, um preparo para esses catadores, a um
investimento grande a ser feito, e que Taquara sirva de exemplo para os outros Municípios,
nessa questão do cuidado dos animais de nossa cidade, porque esse animal, ele acaba se
tornando um problema social muito grande, e de saúde publica também, e já que estamos na
semana santa, e no final da semana nos vamos comemorar a páscoa, eu desejo sinceramente o
renascimento do espírito fraterno e solidário entre as pessoas, eu espero que nos vivemos, o
real significado da páscoa, desejo a todos que tenham uma boa semana, agradecendo a
atenção de cada um de vocês. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA. Saúda
a todas as pessoas presentes. Eu hoje ia declinar do uso da palavra, porque hoje a tarde eu já fiz
bastante uso, mas ai eu tive que fazer uso para reconhecer a minha culpa, na verdade, como
Presidente do Conselho do Pró-Criança e Adolescente, da Comissão Pró-Criança e Adolescente
desta Casa, eu falhei no envio do convite ao nosso Prefeito, na verdade ele não chegou a tempo,
e a hora, eu hoje fui até a Prefeitura na intenção de reforçar o convite, mas ele não foi enviado,
a nossa Diretora de Mesa, vai fazer agora um quadro com o nome de todas as pessoas, para que
quando agente assinar convite, agente assinar, para não faltar ninguém, então como Presidente

da Comissão Pró-Criança e Adolescente, eu assumo a minha culpa, porque eu não enviei para a
Juíza da Vara da Infância, foi a Doutora Luciana Barcelos da Terceira Vara que passou, falhei
também, mas ela venho, então assim, eu preciso fazer esse reconhecimento, e dizer as pessoas
que estão escutando, e não estão entendendo bem, nos tivemos aqui hoje a tarde, com a
presença da Juíza da Infância e Adolescência, com a presença de representantes da sociedade,
de organizações não governamentais, o assunto do Educriança e do Lar das meninas,
novamente em pauta, novamente em pauta porque, porque quando nos reunimos com o
Senhor Jorge Fabro, na Prefeitura Municipal, saímos de lá um pouco preocupados com a
condução que foi dado este assunto, porque na verdade a sociedade foi incumbida de angariar
recursos para um gasto mensal fixo, e nos sabemos, enquanto cidadãos desta cidade, que não é
fácil conseguir parceiros e parceiros estes que se estabeleçam um tempo grande, porque é um
gasto que é mês a mês, então fizemos hoje uma nova reunião, trazendo hoje parceiros, para
descobrimos um caminho junto ao Executivo, e este já demonstrou em conversas com agente
que está disposto a ajudar, e quer ajudar, tanto que quer ajudar, que está monitorando o Lar
das Meninas, mesmo sendo um instituição que não tem nada a ver com o Município ainda, ele
está monitorando para que lá os recursos sejam bem guardados, e não sejam roubados, quando
eu falo em dificuldade em conseguir parcerias, eu não falo de algo que eu não sei, eu falo de
algo que eu vivo, porque eu desenvolvo projetos, projetos sociais, no Bairro onde eu trabalhei
20 anos, eu trabalho aos sábado com crianças, e eu não tenho conseguido verba para me
auxiliar, graças a Deus foi uma fala que eu fiz hoje a tarde, o salário de Vereadora não é tão ruim
assim, e eu posso manter o Projeto com as crianças, então por isso eu sei, que não é fácil
conseguir parcerias, e se elas se estabelecem, se estabelecem por um tempo, e passam,
portanto, precisamos enquanto o Legislativo, dar um encaminhamento novo, e encaminhamos e
avançamos, nas conversas que tivemos hoje a tarde, precisaremos sentar com o Executivo e
conversar com ele também, mas se da vontade que tem o Prefeito em ajudarmos a
solucionarmos o problema que se estabelece, e sei da vontade que ele tem de cuidar das
crianças do Município, que ele já demonstrou em outros momentos em conversas que teve
conosco, e também que precisamos continuar trabalhando, não fazendo reuniões, para chegar
em lugar nem um, mas fazendo uma que outra reunião, para debilitarmos trabalhos, e
chegarmos a fatos concretos, e a decisões que realmente venham a contribuir com está
situação, como eu não ia falar hoje, e eu tinha um tempo, o Vereador Beto me pediu para
conversar um pouquinho, a respeito de um oficio encaminhado por ele, a segunda
coordenadoria de Sinos, São Leopoldo, com a relação a falta de professores na Escola CIEP, na
verdade eles responderam dizendo que eles estão com as necessidades no quadro de
professores, já foram solicitadas e aguardam a autorização da Secretaria de Educação, entoa eu
diria para vocês, que a Secretaria de Educação, respondeu sem ter respondido, e eu vou dizer
uma coisa para vocês, que eu pouco me manifesto a respeito, mas nos chegamos a um caos, e
vou dizer o porque de não ter professores, porque os professores não estão querendo mais dar
aula, porque o salário é ruim, e ele estão procurando outras profissões, existem cursos para
formação para professores, com o incentivo de 30,40,50% nas instituições de ensino superior, e
não tem aluno que se matricule, porque o salário é ruim, e ou dizer algo triste, nos chegamos ao
caos das Instituições de Educação Publica em nosso Estado, do País, esse é um problema serio, e
tem que ser pensado, eu não teria resolução para apontar, e quero desejar uma páscoa cheia de
luz, com muitas alegrias, e que agente se renove, se renove com a bondade, que agente aja
também com o coração, e não só com a razão, precisamos disso, uma boa semana a todos.
VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS. Saúda a todas as pessoas presentes. O Vereador Beto
Timóteo falou em respeito ao IPTU, é necessário que o Executivo já comece a pensar em fazer
um novo cadastro nesse Município, porque essas fotos aéreas foram tiradas ai, e acabou
causando um grande problema em muitos locais do nosso Município, tem residências no
Loteamento Eldorado, que pagam mais impostos que aqui no centro, vale dez vezes menos, e o
imposto é muito maior, então para vocês terem ideia, eu vendi um terreno, faz dois anos, e a

senhora tirou até o habites, por incrível que pareça, continua em meu nome, quem pega um
habites, eu fui lá transferir, isso não existe, não existe desculpa pra dizer que não, quem tirou o
habites, só tira no nome da pessoa que comprou, não da pra conta a historia que ta esse
cadastro, tem que se fazer, pegar uma equipe grande, e ir em casa e casa, se não vão resolver o
problema, porque olha, é problema assim que, tinha uma garagem numa casa, e a casa era bem
perto da divisa, na duvida eles cobraram dos dois, de quem tinha a garagem e de quem não
tinha também, ai é um absurdo, ta na hora que o Município paca um novo cadastro, pegue as
pessoas, mas não aéreo, fizeram assim e está assim a situação, e o tamanho do imposto
também, daí as pessoas não conseguem mais pagar os impostos da forma de como vem sendo
ai, no também recebemos aqui do Deputado Padilha, nos tínhamos pedido verba, que talvez já
sirva para isso, é para desenvolvimento urbano, poderia contratar essas equipes já, para
desenvolver um trabalho, para que as pessoas não paguem, alem daquilo que é de direito de
pagar, nos a pouco ouvimos o Vereador Lauri Fillmann, nos hoje temos assim, que dizer que o
Prefeito Tito fez uma grande coisa, plantão 24horas, ficou comprovado, isso não é de hoje,
quando terminaram o plantão já por duas vezes, só criaram problema no Município de Taquara,
e não pode mais terminar o plantão 24horas, tem que ser de uma forma que isso permaneça, só
ir ali a noite, que tem 40 pessoas ali, as pessoas não esperam, tem aquelas esperas, como
aquelas esperam de pessoas que iam lá ao hospital ficarem 4 horas, isso terminou a parte das
enfermagens, é rápida também, olha, o plantão a noite é muito bom, de dia, hoje eu tive que ir
lá para resolver um problema, não com o plantão, mas com outro setor, não gostei, e eu acho
que algumas medidas o Prefeito Tito vai ter que mudar, daqui a pouco nos já estamos ai em 90
dias, e ta na hora de algumas coisas, nos sabemos que as dividas foram muito grandes, e o
Prefeito tem que economizar em um canto e outro, uma Secretario e outra, as vezes é
necessário arrumar uma maquina, e falta dinheiro, e não tem mesmo, a situação e de mais de
60 milhões de dividas, todo mundo sabe disso, mas agora não podemos nos apegar a isso,
estamos de Administração nova, foi avisada nesta Casa que quem quisesse concorrer, tinha que
saber o tamanho da divida, para depois não se queixar, então o Prefeito Tito, ta na hora de
colocar outras coisas, que não são só dinheiro, esse ônibus que está indo para o interior sem
medico, faça mil favor, não mande esse ônibus, se não tem um medico, isso é uma vergonha, eu
disse na ultima vez aqui, e parece que tem funcionário que não gostou do que eu disse,
funcionários que eu digo, não os Estatutários, são os CCs, não gostaram do que eu disse, mas se
alguém mandar um ônibus para o interior, para atender a comunidade sem um medico, não tem
outro problema a não ser demiti-lo, porque está fazendo totalmente errado, se não tem um
medico, não anda, manda um carro buscar as pessoas doentes, e mandam para Taquara, e não
façam isso, porque isso é o caminho totalmente errado, e nos estamos aqui, todos nos
Vereadores, estamos fazendo economia aqui, para ajudar o plantão 24horas, e eu não to
arrependido disso, porque ta sendo muito bom o plantão, esse plantão da noite, que foi
cortado, e que nunca deveria ter sido cortado, hoje ta comprovado, a população elogia esse tipo
de trabalho, claro, sempre tem um reclamação ou outra, porque tem gente que as vezes não é
bem atendida, algum funcionário erra alguma coisa, eu acho que o caminho está correto, só que
desse outro lado, o Prefeito, amanhã quero conversar com ele, para que ele tome uma
providencia nisso, e não mande a Unidade Móvel, se não tem um medico, se tiver alguém
doente, mande um carro para buscar, e mande para Taquara para ser atendido, e o mande de
volta, mas não fazer esse tipo de trabalho, porque ta muito ruim para a Administração, era isso,
obrigado. Dando segmento aos trabalhos da noite o Presidente da Casa deu início a Ordem do
Dia, solicitando que a Diretora Legislativa procedesse na leitura dos Projetos em pauta, para
posterior discussão e votação em Plenário. ORDEM DO DIA: 1ª votação de Mérito: PROJETO DE
LEI Nº 040/2013 (Executivo Nº 36) Autoriza o Poder Executivo a Criar Rubrica Orçamentária e dá
outras providências. APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 041/2013 (Executivo Nº
37) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros à empresa SOFÁ VERDE FILMES
LTDA., CNPJ nº 12.837.401/0001-80, e, dá outras providências. APROVADO por unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº 042/2013 de autoria do Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch – Isentam do
IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano, os Policiais Militares, Bombeiros e Policiais
Rodoviários que trabalham em Taquara e que possuem residência fixa na cidade. APROVADO
por unanimidade. Manifestaram-se os Vereadores: Arleu Machado, Eduardo Kohlrausch, Régis
Bento, Moisés Rangel, Valdecir de Almeida, Luiz Carlos Balbino, Telmo Vieira, Lauri Fillmann,
Nelson Martins, Guido Mario e Sirlei Teresinha. PROJETO DE LEI Nº 043/2013 (Executivo Nº 40)
Autoriza o Poder Executivo a Criar Rubrica Orçamentária e dá outras providências. APROVADO
por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 044/2013 (Executivo Nº 41) Autoriza o Poder Executivo a
doar 20 cargas de saibro para a Empresa ATELIER DE CALÇADOS F & L MOTTA LTDA; CNPJ/MF
09.591.733/0001-12 e dá outras providências. APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº
045/2013 (Executivo Nº 42) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para a
Senhorita KAROLINE LUIZA DOS SANTOS PODLASINSKI. APROVADO por unanimidade.
Manifestaram-se os Vereadores: Arleu Machado, Roberto Tomóteo, Telmo Vieira e Guido
Mario. PROJETO DE LEI Nº 046/2013 (Executivo Nº 38) Inclui Projeto Atividade na Lei Municipal
nº 5.120/2012, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2013,
e dá outras providências. APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 047/2013
(Executivo Nº 39) Inclui Rubrica Orçamentária em projeto Atividade não previsto na Lei
Municipal nº 5.146/2012, que Estima a receita e Fixa as Despesas do Município de Taquara/RS,
para o exercício de 2013 e dá outras providências. APROVADO por unanimidade. PROJETO DE
LEI Nº 048/2013 de autoria do Vereador Guido Mario Prass Filho – Institui o Programa de
Melhoria da Fertilidade do Solo e dá outras providências. APROVADO por unanimidade.
Manifestaram-se os Vereadores: Moisés Rangel, Lauri Fillmann, Nelson Martins, Telmo Vieira,
Guido Mario, Roberto Timóteo e Luiz Carlos Balbino. 2ª VOTAÇÃO: PROJETO DE LEI Nº
037/2013 (Executivo Nº 26) Altera a redação do artigo 5º, III da Lei Municipal nº 4.680 de 30 de
novembro de 2010. A Comissão Geral de Pareceres apresentou Parecer favorável ao Projeto na
sua forma original e o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. PROJETO DE LEI
Nº 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 Vereador Adalberto dos Santos Lemos apresentou Emenda Aditiva Verbal em
Plenário e de imediato o Presidente suspendeu a Sessão pelo tempo de cinco minutos para que
as Comissões Permanentes emitissem Pareceres. Voltando aos trabalhos, a Diretora Legislativa
procedeu na leitura dos Pareceres referentes ao Projeto, onde em conjunto a Comissão Geral de
Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Emendas
Modificativas nºs 01 e 02. Nesse sentido o Presidente, com a concordância dos demais
Vereadores colocou em bloco a votação das 03 (três) Emendas e as mesmas foram APROVADAS
com 12 (doze) votos favoráveis, 01 (um) voto contrário do Vereador Valdecir Vargas de Almeida
e 01 (uma) abstenção do Vereador Arleu Machado de Oliveira, conforme Artigo 62 do
Regimento Interno desta Casa. A seguir o Presidente colocou em discussão o Projeto
acompanhado das Emendas aprovadas e nesse momento o Vereador Valdecir Vargas de
Almeida Pediu Vistas do mesmo, citando a falta de documentos necessários para a votação. O
Pedido de Vistas foi à votação sendo REJEITADO com 13 (treze) votos contrários e 01 (um) voto
favorável do Vereador Valdecir de Almeida. Diante disso o Projeto acompanhado das Emendas
foi colocado em discussão e seguido de votação foi APROVADO com 12 (doze) votos favoráveis,
01 (um) voto contrário do Vereador Valdecir Vargas de Almeida e 01 (uma) abstenção do
Vereador Arleu Machado de Oliveira, conforme Artigo 62 do Regimento Interno desta Casa.
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 dos
Vereadores. Segue a matéria: Requerimentos: Nºs 063 a 066/2013. Indicações: 293 a 315 e 317
a 319/2013. Atas: 3.880 e Ata da Sessão Solene de Homenagem aos 85 anos do IACS.
Requerimentos Verbais: VEREADOR TELMO VIEIRA, com apoio do Vereador Roberto Timóteo
Rodrigues dos Santos: 1º - Solicito que o Executivo Municipal estude a viabilidade de ceder o

Ginásio de Esportes da Escola Municipal Theóphilo Sauer, para os ensaios da Banda Marcial
Clarins de Prata. Justificativa: Esta Banda se mantém com seus próprios meios e não tem um
lugar para praticar seus ensaios, tendo que sair nas ruas para fazê-los, vale ressaltar que a
mesma participa dos Desfiles Cívicos de 7 de Setembro. VEREADOR ADALBERTO CARLOS
SOARES, com apoio do Vereador Lauri Fillmann: 2º - Através deste encaminham Votos de Pesar
aos familiares do Senhor Sergio Ferreira Bueno, que veio a falecer tragicamente no dia 21/03,
próximo passado. Sentimo-nos incapazes de encontrar palavras de consolo nesse momento,
porém, desejamos expressar nosso profundo pesar pelo ocorrido. - “Porque Deus amou ao
mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça,
mas tenha vida eterna” João 3:16. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: 3º - Solicito que o
Executivo Municipal envie a esta Casa uma relação contendo todos os aluguéis pagos pelo
Município a terceiros, com os respectivos valores. VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH:
4º - Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente estude a viabilidade
de construir uma cobertura sobre as academias ao ar livre existentes no Parque do Trabalhador
e na Praça da Bandeira, para que a população possa usufruir dos equipamentos mesmo em dias
de chuva ou sol muito quente. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: 5º - Solicito que
o Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie a construção de um abrigo
em uma parada de ônibus na ERS 020, na altura da parada 119, sentido Taquara/Porto Alegre,
ao lado esquerdo. Comunicado: Dia 03 de abril, quarta-feira da próxima semana, às 15h,
ocorrerá nesta Casa a reunião solicitada pelo Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch que foi
aprovada em Sessão Ordinária do dia 14 de janeiro do corrente ano, onde já foram convidados
os Vereadores das Câmaras Municipais de Igrejinha, Três Coroas, Riozinho e Rolante, para juntos
buscarem um maior efetivo de Policiais para a região, bem como uma balança de pesagem de
caminhões ao Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, localizada no Km 4. Nada mais havendo a
tratar, às 22h40min, o Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, agendando
outra para o dia 1º de abril do corrente ano, às 19 horas, no Plenário desta Casa. E, para constar,
lavrei a presente Ata, que segue assinada por mim Silvana Fernandes Lopes e pelo servidor
Diego Miranda, o qual transcreveu a Palavra em Expediente, onde após lida e aprovada também
será assinada pelos Vereadores desta Casa Legislativa. Sala de Sessões, 25 de março de
2013.................................................................................................Silvana Lopes e Diego Miranda.

