ATA Nº 3.869
Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, às vinte horas no Plenário da
Câmara de Vereadores de Taquara, realizou-se a 8ª 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 da Casa 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, hoje com atraso,
devido a reunião ocorrida anteriormente com o novo Comandante da Brigada Militar. A partir
desse momento o Presidente deu início aos trabalhos da noite convidando o Prefeito
Municipal, senhor Tito Lívio Jaeger Filho para fazer parte da Mesa Diretora, onde após a
manifestação do mesmo foi realizada a entrega do cheque repassado por esta Casa no dia de
hoje, à Prefeitura Municipal de Taquara, o qual será destinado a APATA – Associação
Protetora dos Animais de Taquara, conforme Lei Municipal nº 5.162, sancionada em 14 de
fevereiro do corrente ano. Na sequência o Presidente convidou a todos para realizarem em
conjunto a Oração do Pai Nosso e em seguida deu início aos trabalhos da presente Sessão,
solicitando que a servidora Marilene Wagner procedesse na leitura dos ofícios e das matérias
que deram entrada nesta Casa, para o conhecimento de todos. OFÍCIO DO SENHOR
PREFEITO: OFÍCIO Nº 88/2013, em resposta a Indicação nº 021/2013, do Vereador Moisés
Rangel, contida no Ofício D.L. nº 015/2013. OFÍCIO Nº 89/2013, em resposta a Indicação nº
028/2013, do Vereador Adalberto Soares, contida no Ofício D.L. nº 015/2013. OFÍCIO Nº
90/2013, em resposta a Indicação nº 031/2013, do Vereador Valdecir de Almeida, contida no
Ofício D.L. nº 015/2013. OFÍCIO Nº 95A/2013, em resposta a Indicação nº 054/2013, do
Vereador Adalberto Soares, contida no Ofício D.L. nº 023/2013. OFÍCIO Nº 103/2013, em
resposta ao Ofício D.L. nº 043/2013, encaminhado pelo Presidente desta Casa. OFÍCIO Nº
111/2013, em resposta ao Ofício D.L. nº 030/2013, encaminhado pelo Presidente desta Casa.
OFÍCIO 112/2013, encaminha Leis Municipais n°s: 5.161 e 5.162, sancionadas em 14 de
fevereiro de 2013. PUBLICIDADE DE PROJETOS DE LEI: PROJETO DE LEI Nº 021/2013
(Executivo Nº 019) – Autoriza o Poder Executivo contratar até 18 professores de Ensino
Fundamental, por tempo determinado e dá outras providências. PROJETO DE EMENDA A LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE TAQUARA/RS Nº 01, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2013 – Disciplina
prerrogativas do Vereador no exercício do mandato. REQUERIMENTOS: Nº 026/2013 –
VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Vem através do presente, enviar Votos de Pesar aos
familiares do senhor Elário Rheinheimer e sua esposa senhora Solange Rheinheimer, que
vieram a falecer respectivamente no último dia 28 de janeiro e 12 de fevereiro. O
falecimento de entes queridos 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 027/2013 – VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Vem
através do presente solicitar que a RGE providencie a poda de galhos de árvore localizada na
Rua Rogério Michel, em frente ao nº 3595, no Bairro Santa Rosa, pois em dias de vento os
mesmos causam faísca e queda de luz, chegando até mesmo cair os disjuntores, causando
enorme perigo a todos. Nº 028/2013 – VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Requer

a Mesa Diretora, que seja realizada uma Sessão Solene em Homenagem a passagem dos 85
anos do IACS, se possível para o dia 14 de março do corrente ano, a partir das 20h, no
Plenário desta Casa Legislativa. Nº 029/2013 – VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH:
Solicita ao Presidente desta Casa, Vereador Nelson José Martins, que sejam realizadas as
homenagens abaixo elencadas, nos meses de novembro ou dezembro de 2013, pois estas
não estão sendo realizadas a mais de dois anos. Homenagem Especial denominada Policial
Civil de Taquara Destaque do ano de 2013, instituído através da Lei Municipal 3003, de 28 de
novembro de 2002, conforme cópia em anexo. Homenagem Especial denominada Soldado da
Brigada Militar, Soldado Bombeiro da Brigada Militar Destaque do ano de 2013, instituído
através da Lei Municipal 3002, de 28 de novembro de 2002, conforme cópia em anexo. Nº
030/2013 – VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Vem através deste enviar Votos de Pesar
aos familiares do senhor Sergio Luis Brocker, que veio a falecer no dia de ontem, 17/02, na
localidade de Entrepelado. O falecimento de um ente querido significa a abertura de uma
lacuna na família e nos amigos. Devemos, porém, orar e pedir a Deus que nos dê forças para
suportar esse momento de dor, como Jesus nos diz através da mensagem encontrada em
JOÃO 11: 25- 26. “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto
viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá....” Nº 031/2013 – VEREADOR
EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Vem através deste, solicitar ao órgão competente do DAER
a instalação de pardais ou redutores de velocidade na ERS 020, no trecho compreendido da
Escola IACS, ao retorno da ERS 020 com ERS 239. Tal pedido se justifica dado ao fato do local
ter um grande fluxo de veículos, onde muitas vezes o limite de velocidade não é respeitado
causando insegurança a todos os usuários da rodovia, especialmente aos moradores do
Bairro Cruzeiro do Sul. Nº 032/2013 – VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Ao
cumprimentá-lo cordialmente venho através deste solicitar ao Comandante Estadual do
Corpo de Bombeiros do RGS, mui digno Sr. Guido Pedroso de Mello, informações acerca do
andamento do projeto do ano de 2011, referente à cedência de um terreno situado na
Avenida Sebastião Amoretti ao Município de Taquara/RS, onde será construído o Quartel do
Corpo de Bombeiros desta cidade. Nº 033/2013 – VEREADOR EDUARDO CARLOS
KOHLRAUSCH: Vem através deste, solicitar que o Gerente da CORSAN de Taquara/RS, senhor
AURÉLIO ROCHA PEREIRA, estude a viabilidade de instalação de rede de abastecimento de
água potável no Loteamento dos Coqueiros, para que os moradores possam ter uma melhor
qualidade de vida. Certo de contar com vosso apoio, desde já agradeço. REQUERIMENTOS DE
PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 018/2013 – VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES:
Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador qual foi o local em que a
Administração anterior colocou as pedras de basalto que foram retiradas do entorno da
Praça Marechal Deodoro, em frente à Prefeitura. Tal informação se faz necessária, pois tratase de material de excelente qualidade, podendo ser reutilizado em outras obras, inclusive,
sugiro se possível que as pedras possam ser colocadas ao redor da Creche Leonel de Moura
Brizola, no Bairro Empresa, pois neste local não há calçadas, dificultando a circulação de
pedestres, especialmente das crianças que por ali transitam. Nº 019/2013 – VEREADOR
VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador
como está o andamento do projeto de construção da Quadra Poliesportiva na Rua Osvaldo
Aranha, em frente à Escola CIEP, no Bairro Empresa. Tal projeto se refere ao Plano de
Trabalho nº 1001864-89, Proposta SICONV nº 132732012 e Funcional Programática nº
27812203554500043, com valor de repasse de R$ 243.750,00 do Governo Federal e R$
6.250,00 do Governo Municipal. Nº 020/2013 – VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA:
Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador quando irá começar o andamento
das obras do PAC 2, onde compreende a continuação da canalização do Arroio Sonda e o
calçamento das seguintes ruas: Arlindo Cândico Rangel. Montevideo, Brasília, Buenos Aires,
Lima, Travessa Quito, Travessa Assunção, Travessa La Paz, Orlando Krummenauer e Beco dos

Marcianos. Vale ressaltar que este recurso já está definido para essas obras. Nº 021/2013 –
VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal informe a
este Vereador quando serão desocupadas as casas que foram invadidas no Bairro Empresa e
quando iniciará as obras de término das mesmas para às famílias inscritas. Nº 022/2013 –
VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: Solicito que o Executivo Municipal informe a este
Vereador o número de precatórios existentes no Município e a soma de valores a serem
pagos pelo mesmo. Nº 023/2013 – VEREADOR LAURI FILLMANN: Solicito que o Executivo
Municipal informe a este Vereador quando iniciará o atendimento médico e odontológico na
Unidade Básica de Saúde na localidade de Vila Teresa em Rio da Ilha. Tal informação se faz
necessária devido a grande demanda no atendimento desses profissionais e até a presente
data os moradores não têm nenhuma informação de quando serão atendidos. INDICAÇÕES:
Nº 158/2013 – VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal,
através da Secretaria competente proceda no conserto de uma lâmpada na localidade de
Passo dos Ferreiros, nº 2413, próximo a uma Floricultura. Nº 159/2013 – VEREADOR
ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria
competente proceda na limpeza de um valo, bem como na colocação de canos na Rua Júlio
Leitensdorf, ao lado da residência de nº 2014, no Bairro Mundo Novo, Loteamento
Campestre. Tal pedido se justifica, pois o esgoto encontra-se a céu aberto, causando mau
cheiro e transtornos aos moradores dos arredores. Nº 160/2013 – VEREADOR ROBERTO
TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria
de Vigilância Sanitária proceda em caráter de urgência uma notificação ao proprietário do
imóvel localizado na Rua Tristão Monteiro, nº 1182. Tal pedido se justifica pois aquele local já
foi um depósito de carros, além disso o mato tomou conta trazendo riscos a saúde dos
moradores mais próximos, pois lá está sendo esconderijo de vários insetos e animais
peçonhentos como: mosquitos, cobras, baratas, ratos, etc.. Nº 161/2013 – VEREADOR
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente proceda em caráter de urgência no serviço de patrolamento,
ensaibramento e revisão de iluminação pública da Rua João Manuel Corrêa, próximo a
Creche Tia Beti. Nº 162/2013 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS:
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda em caráter de
urgência na instalação de aparelhos de ar condicionado nas Capelas Mortuárias do Cemitério
Municipal, para que todas as pessoas que ali prestam as últimas homenagens aos seus entes
queridos possam ter o mínimo de conforto possível. Nº 163/2013 – VEREADORA SIRLEI
TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Por meio deste instrumento, requer ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal Tito Lívio Jaeger Filho, que seja oficiado ao Sr. Calebe de Oliveira,
Secretário de Infraestrutura e Logística do Estado do Rio Grande do Sul, para que sejam
adotadas medidas necessárias a melhoria das condições de segurança para a travessia da ERS
239, pelos pedestres, moradores do Bairro Cruzeiro do Sul, quando do deslocamento
Bairro/Centro, pela Rua 13 de Maio (Bairro) para a Rua Federação (Centro), devido ao
elevado fluxo de veículos em alta velocidade neste trecho e ao grande número de crianças,
adolescentes, adultos e idosos que se deslocam para fazerem suas consultas médicas, irem
ao supermercado, agências bancárias, escolas, lojas, etc., pois o Bairro Cruzeiro não possui
Farmácia, Escola de Educação Infantil, Posto Médico ou mesmo uma Praça para os
moradores usufruírem com as suas crianças, aumentando o deslocamento dos moradores
para a região central de nossa cidade, merecendo essa atenção no quesito mobilidade sem
risco de morte, sem ter que recorrer a nenhuma forma mais brusca de chamamento de
atenção, causando prejuízos ao fluxo normal de veículos e despertando a revolta de
motoristas que utilizam as rodovias diariamente e nada tem a ver com a forma como as
rodovias são implementadas e a inexistência de preocupação com o pedestre, cidadão
merecedor de respeito e cuidado por parte do poder público. Nº 164/2013 – VEREADORA

SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Por meio deste instrumento, requer ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal Tito Lívio Jaeger Filho, que seja oficiado à Titular da Secretária Estadual de
Administração, Srª Stela Farias, requisitando a cedência da área de terra localizada na Rua da
Empresa, entre os n°s 1160 e 1066, ao lado do Arroio Sonda, na entrada do Bairro Empresa,
para a construção de um Ginásio Esportivo para que a comunidade deste bairro, com mais de
11.000 moradores, possa ser atendida no desenvolvimento de projetos, desde os mais
amplos criados pelo Governo Federal, como o Mais Educação, Segundo Tempo, bem como
aqueles desenvolvidos pelo Beto da Biblioteca Amigos do Livro do Bairro Empresa e outros
que atendam as crianças, que existem em grande número e, na grande maioria, vagam pelas
ruas, por falta de oportunidade na participação de atividades esportivas que as envolva fora
do seu horário escolar ou mesmo nas suas férias escolares. Daí a necessidade urgente deste
encaminhamento, pois não temos como pensar em uma vida futura tranquila, sem nos
preocuparmos com a criança hoje, que precisa de atenção e envolvimento em atividades
saudáveis, para ficar longe das drogas e consequentemente da criminalidade. Nº 165/2013 –
VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Requer ao Chefe do Executivo
Municipal que determine a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos a urgente revitalização do
espaço da Praça da Bica de Água Mineral no Bairro Empresa, procedendo a capina,
organização dos canteiros, pintura e conserto do encanamento, que se encontra danificado,
prejudicando a captação da água pelos usuários que são em um número significativo. A
presente indicação se dá pela importância que a Bica de Água Mineral representa para toda a
comunidade taquarense e, pelo completo descaso e falta de cuidado que o referido espaço
vem sofrendo, servindo esse aspecto abandonado, com mato crescido, de atrativo para o
descarte de lixo doméstico no seu entorno. Nº 166/2013 – VEREADOR VALDECIR VARGAS DE
ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria competente proceda na
colocação de um container para depósito de lixo, em frente à Secretaria Distrital e o Posto de
Saúde na localidade de Fazenda Fialho. Tal pedido se justifica, pois o lixo está sendo colocado
no chão servindo de atrativo para os cachorros e propiciando mau cheiro e proliferação de
insetos. Vale lembrar que este local deveria servir de exemplo e no momento está
vergonhoso. Nº 167/2013 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Indico
ao Executivo Municipal a extrema necessidade do retorno do funcionamento do Berçário,
junto a Creche São João Batista, no Bairro Empresa, se possível, já para o início do ano letivo.
Nº 168/2013 – VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo
Municipal, através da Secretaria competente proceda na instalação de quebra molas ou
redutores de velocidade na Rua Marechal Floriano nas proximidades do nº 2145, devido ao
desrespeito do limite de velocidade e ao constante perigo de acidente de trânsito daquele
local. Nº 169/2013 – VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito que o Executivo Municipal, através
da Secretaria competente proceda no serviço de patrolamento e ensaibramento do acesso à
Escola Municipal Júlio Maurer na localidade de Padilha, pois a estrada não encontra-se em
boas condições para o início do ano letivo. Nº 170/2013 – VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicito
que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie a limpeza de um
terreno baldio, localizado no Loteamento Maciel, próximo ao nº 482, atrás do Depósito de
Gás, com posterior notificação do proprietário, conforme rege a Lei Municipal nº 3.205/2004.
Justificativa: O terreno está servindo de depósito de lixo e atrativo para esconderijo de
delinquentes, causando insegurança a todos. Nº 171/2013 – VEREADOR TELMO VIEIRA:
Solicito ao Executivo Municipal, para que junto com a Secretaria competente, proceda no
trabalho de conscientização dos nossos munícipes, para que seja cumprida a Lei Municipal nº
2.368, de 16 de março de 1999 que: “Dispõe sobre a obrigatoriedade da limpeza de terrenos
baldios, e dá outras providências”, alterada pela Lei Municipal nº 4.694, de 26 de novembro
de 2010. Tal solicitação prende-se ao fato de que estes terrenos baldios, com o mato
crescendo em sua extensão causam mal estar e insegurança às pessoas que residem nas

proximidades, bem como aos que por lá transitam, pois trata-se de uma questão de
segurança aos pedestres, que muitas vezes são assaltados, por causa do matagal e também é
uma questão de saúde pública, tendo em vista a proliferação de ratos, répteis e insetos.
Segue em anexo cópia das Leis mencionadas. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Ofício
da OI, em resposta ao Requerimento nº 006/2013, de autoria do Vereador Régis de Souza,
contido no Ofício D.L. nº 028/2013. Convite da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Esportes, para Capacitação de abertura do ano letivo de 2013, a realizar-se no dia 22 de
fevereiro de 2013, na Unipacs. Convite do TAC – Taquara Automóvel Clube, para a 1ª Etapa
da Copa Taquara e 1ª Etapa do Campeonato Gaúcho de Velocidade em Pista de Terra, que
ocorrerá no dia 10 de março do corrente ano, no Autódromo Municipal de Taquara. Após a
leitura da matéria o Presidente da Casa, deu início a Palavra em Expediente, hoje concedendo
o tempo de 03 (três) minutos a cada Vereador, devido ao atraso do início da presente Sessão,
seguindo a ordem descrita no Artigo 91 do Regimento Interno desta Casa. PALAVRA EM
EXPEDIENTE: VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL. Saúda a todos as pessoas presentes.
Quero mais uma vez iniciar minha fala aqui Senhor Presidente, parabenizando mais uma
reportagem do jornal Integração, que falou sobre o Instituto Vitoria, que é um Centro de
Reabilitação de Dependentes Químicos, que atende a região localizada na nossa cidade, mas
atende a região, Instituto Vitoria, mais uma entidade cristã, que presta um grande serviço a
nossa comunidade, e é muito importante nos estarmos divulgando isso, as entidades
religiosas enfrentem uma grande dificuldade na realização desse trabalho, porque existe uma
lei que proíbe essas entidades receberam recursos financeiro públicos, então trabalhos como
este, são realizados também pela Igreja Shalom, que tem um trabalho ali no Bairro Empresa,
chamado casa do pai, Assembleia de Deus, restauração, é um trabalho também chamado,
Desafio Jovem, imagino que muito já devem ter escutado também, é um centro de
recuperação de dependentes químicos, final do ano a Igreja Adventista Vereador Eduardo,
eles tem um trabalho muito importante que é a Missão Kaleb, que fazia um trabalho social
nas periferias, enfim, varias entidades fazendo trabalhos incríveis, e com grandes
dificuldades, então eu parabenizo o jornal Integração, o Instituto Vitorio, e todas essas
entidades religiosas que prestam esse trabalho, também quero agradecer o Prefeito Tito, que
hoje a tarde nos recebeu em seu Gabinete, onde estive acompanhando a ATAF, Associação
Taquarense de Agricultura Familiar, onde havia representantes de quase 30 famílias de
agricultores, que entregam produtos para a merenda escolar, foi feita a assinatura dos
contratos de vendas desses produtos, e os agricultores tiveram oportunidades de fazer
algumas queixas, e também deixar algumas sugestões, então eu parabenizo o Prefeito por
essa oportunidade, de trazer o povo para dentro de seu Gabinete, e escutar, também quero
parabenizar a ATAF, pela união que esta tendo, no momento em que você bota um grande
grupo, dentro do Gabinete, lota e mostra força, isso é muito importante, encerro fazendo um
requerimento verbal, para que a secretaria de obras faça um bueiro na estrada Pedro Emilio
Martins, no fim do calçamento, onde hoje a tarde estive com o morador, empresário
também, conhecido como Evanor, e agente teve vendo ali, em dias de chuva causa um
grande alagamento, acredito eu que um bueiro pode solucionar isso, mas que a Secretaria
de Obras vá la e avalie, e resolva aquele problema, o que eu tinha por hoje era isso, muito
obrigado. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA. Salda a todas as pessoas Presentes. Começo
meu pronunciamento hoje, colocando uma situação com relação ao pedido do Vereador
Valdecir, com relação a SAMU, é o contrato dos motoristas, fiz um convite, certamente
durante a semana estaremos indo até o Prefeito para discutir aquela questão, ponto
bastante importante para a colaboração para a saúde do Município, recebemos também hoje
a tarde na Comissão de saúde, pelo Vereador Balbino e Vereadora Sandra, através do
Vereador Beto Timóteo, agente acompanho alguns depoimentos com relação a problemas
que a nossa saúde vem enfrentando, e vem se remodelando, e as coisas certamente com um

futuro bem próximo, buscaremos um acerto ou certamente buscar uma questão mais
positiva, no atendimento aos usuários, com relação também aos Policiais Militares, agente
deixa um apelo, através desse Vereador, aqui colaborando com as iniciativas com que o
Vereador Eduardo tem, que os Policiais Militares fiquem na nossa cidade, se agente precisar
ai debater, precisar de incentivos, onde venham dar estruturas para eles, que fiquem,
também tanto estruturas pessoais a eles, tanto profissionais, com relação também, hoje
recebemos um oficio da OI, conforme foi mencionado hoje, com a telefonia móvel, e internet
no interior, eu vou fazer uma leitura mais aprofundada durante a semana, semana que vem
quero me pronunciar em relação a isso, que é uma demanda aqui do Vereador Guido,
Vereador Lauri, vem tratando m diversos momentos, também com relação ao TAC, agente
viu que eles mandaram um oficio a Casa, e certamente agente que deixa aqui uma
manifestação de apoio as atividades que o TAC vem fazendo, certamente o Poder Executivo
vai poder num momento apropriado, ali auxiliar diversas demandas que eles tem, que eles
desenvolvem uma atividade esportiva bastante importante, com relação a Praça da Bandeira,
agente deixa aqui um chamamento e uma atenção ao pessoal da iluminação publica, faça
uma revisão ali, porque Eli tem alguns fios, algumas questões que para os usuários, pode ta
causando risco ate para as crianças, que estão muito a vista, deve ser dada a atenção com
relação a isso, também ali o pessoal do albergue da Assistência Social, referente ao
andarilhos, eu venho observando que os andarilhos vem com uma frequência nas nossas
praças, quando vê, deve ter uma dificuldade lá no albergue Municipal, que agente possa ver
se eles estão cadastrados, porque eles não estão indo, se eles estão trabalhando, qual a
oportunidade que esse pessoal vem tendo, ao finalizar, eu peço uma especial atenção as
Ruas do Bairro Santa Maria, pois agora no dia 23 de fevereiro vai ter uma atividade ali no bar
do Toco, e certamente a comunidade vai precisar de uma atenção melhorada nas suas ruas,
pois vão ter alguns bueiros abertos, algumas atividades que a Prefeitura vem tomando, o que
eu tinha pra semana era isso, agradeço a todos, e uma boa semana. VEREADOR ROBERTO
TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS. Salda todas as pessoas presentes. Quero iniciar hoje,
nos estamos ai prestes a iniciar o ano letivo, e uma das preocupações que eu tenho, é com
relação aos professores, peço ai a Bancada com Base no Governo, que verifique essas
questões, para que agente logo na semana que vem, daqui mais uns dias, não tenham que
estar verificando essa questão de professores, outra questão que eu também gostaria de
pedir, é a questão dos matos em frentes as escolas, ta sendo um verdadeiro caos, acho que é
necessário fazer uma força tarefa ai, para que comece se fazer essa limpeza, próximos as
escolas, para dar mais segurança para as crianças, e quero falar também, com relação a
Secretaria de Segurança de Transito, que proceda antes de iniciar a aulas ai, que proceda as
pinturas das faixas de seguranças, para dar mais segurança aos alunos, gostaria também de
pedir, inclusive fiz uma indicação, com relação ao berçário, que funcionava junto a creche São
João Batista, é um serviço de extrema necessidade, tem diversas famílias que hoje não estão
conseguindo trabalhar, porque não tem onde deixar seus filhos, então eu pediria que
tomasse providencia enquanto a isso, gostaria também Senhor Presidente, de fazer uma
solicitação, até já fiz essa indicação ao Prefeito Municipal, que providencie os ar
condicionados, para as capelas mortuárias, porque ta difícil aquilo lá, tive em um velório esse
semana, e acho que ta difícil, se o Executivo não tiver condições, eu peço que o Presidente
veja com carinho, talvez com algum recurso, para que seja providenciado os ar condicionado,
para aquelas capelas, porque muito difícil a questão do calor dentro das capelas, e quero
falar também, neste final de semana eu tive aproximadamente oito chamadas do hospital, ta
realmente bastante complicado, numa das vezes me senti de uma forma bem desamparado,
porque num determinado momento eu não tive condições de entrar no hospital para
resolver alguns dos casos, sutilmente eu fui barrado, eu apresentei uma proposta na lei
orgânica do Município, onde delibera essa questão, trazendo autonomia para o Vereador,

que seja reconhecido com tal, como a Constituição Federal, determina esse direito ao
Vereador, então eu apresente nesta data de hoje, nesta Casa essa emenda da lei orgânica, e
peço apoio dos colegas para que agente possa ter essa agilidade, pelo menos no
atendimento, eu gostaria de deixar um pedido a Comissão de saúde desta Casa, que
permanecesse as segundas feiras, a partir das 16 horas, para ouvir a comunidade aqui, caso o
pessoal não possa, eu me coloco a disposição para estar aqui na Casa, a partir das 16 horas,
para atender a comunidade que realmente, pelo menos agente possa ouvir essa comunidade
que ta tão debilitada de saúde no nosso Município, obrigado a todos. VEREADORA SANDRA
BEATRIZ SCHAEFFER. Salda a todas as pessoas presentes. Concordo plenamente com o que o
Capitão Zanini falou que segurança publica é um sistema que a BM é uma parte, e que
também o Executivo e o Legislativo compões esse todo da segurança publica, cabe aqui então
um questionamento das câmeras de vigilâncias da nossa cidade, que já vem de uma longa
data esse processo, e não se vê na pratica, para que vieram, talvez muitos casos, muitos
crimes pudessem ter sido prevenidos, se já estivessem funcionando, eu gostaria muito, que
fosse olhado de uma forma uma pouquinho mais direta, ver o que realmente esta faltando,
para que elas consigam estabelecer o trabalho para o qual vieram, eu sei da dificuldade da
Administração encontra, quando pega todo o processo de Administrar uma cidade, é
bastante complicado, mas existem as prioridades, entre elas esta a segurança, e a outra
prioridade é a saúde, na qual estamos falando sistematicamente todas as segundas feiras
aqui na Câmara, porem não a de ser diferente, a partir do momento que as pessoas no
procuram, procuram os Vereadores como um canal de comunicação, nos procuram querendo
dar voz as suas anciãs, sexta feira pela manhã, eu Vereador Balbimo, Guido Mario, Beto
Timóteo, fomos ao hospital verificar uma situação de uma determinada paciente, e já
aproveitamos a oportunidade de nos reunirmos com o Diretor Administrativo Ademar
Soares, com o chefe da emergência, Doutor Tiago Dalbosco, e com a enfermeira do controle
de infecções, Clarissa, porque muitas queixas nos chegam, e é necessário que seja feita uma
apuração correta desses fatos, seria muito leviano de nossa parte, dizer que uma parte esta
certa, e a outra errada, nos temos que ouvir o paciente, e temos que ouvir o sistema publico
de saúde, e é para isso que a Comissão provisória de saúde se coloca a disposição em todas
as segundas feiras, a partir das 16 horas, para serem ouvidos aqui, esses fatos serão
registrados, e posteriormente serão averiguados, agradeço a atenção de todos vocês, e
desejo uma excelente semana. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA.
Salda a todas as pessoas presentes. Hoje fiz uma indicação e dois requerimentos ao
Executivo, a indicação é para revitalização da nossa praça, a nossa famosa praça da bica de
água do Bairro Empresa, que não atende só a comunidade do Bairro Empresa, mas sim toda
comunidade taquarense, porque diariamente percebo carros de todos os lugares coletando
água para levar para suas residências para consumo, e ela esta tão abandonada, que o
abandono esta suscitando que as pessoas depositem lixo ao redor, ao entorno da praça,
então estou indicando que seja feita com urgência este cuidado, também solicitei ao Senhor
Prefeito através de um requerimento, que entre em contato com a Administração Estadual,
para acedência de um terreno no Bairro Empresa, bem na entrada do Bairro Empresa, para
que agente proceda a construção, não imediata, mas assim que possível, de um ginásio de
esporte, o nosso Bairro Empresa, tem mais de 11 mil moradores, tem muitas crianças, nos
não temos lugar para desenvolver projetos que agente já desenvolve a tempo, não existe um
lugar, e nos precisamos investir em projetos sociais, para que agente precise no futuro
investir menos em segurança, que nos discutimos aqui hoje a noite, nos precisamos sim de
verba para segurança, mas o Vereador falou na verba do JECRIM, primeiro para os projetos
sociais, depois para a Brigada, não vamos diminuir as verbas repassadas pelo judiciário, para
os projetos que isso não é bom, nos temos que manter e conseguir outra verba para
segurança, mas não tirar de uma para passar para o outro, porque ai sim senhores, teremos

muito mais problemas com a segurança no futuro, criança abandonada, criança na rua, é
criança que vai para a droga, não podemos permitir que isso aconteça, por isso meu
empenho que não se diminua, que invista também na segurança, mas não se tire de uma
para colocar no outro, e pra finalizar, um pedido de minha comunidade do Bairro Cruzeiro,
com relação a travessia da RS239, Bairro Cruzeiro, 13 de maio, Bairro Centro Federação, nos
fizemos estradas, fizemos rodovias e não nos lembramos do pedestre, e ali senhores,
diariamente atravessam pedestres, idosas, crianças paras escolas, muita gente que corre
risco serio em horário de pico, precisamos prestar atenção no nossa pedestre que caminha e
precisa de uma atenção, e precisa de uma travessia com segurança, fiz esse requerimento, e
peço que, não é necessário que agente traque a rodovia para chamar atenção, agente tem
que ficar insistido, manda o oficio, e depois agente fica telefona e ligando e cobrando, sei que
isso não é do Município, e da Alçada do Estado, gerir sobre as RS, se o Vereador não
intermediar a comunidade nesses pedidos, ninguém o fará, então é preciso fazer, agradeço o
espaço, desejo a todos uma semana produtiva, e que Deus esteja com todos, obrigada.
VEREADOR TELMO VIEIRA. Salda a todas as pessoas presentes. Primeiramente eu quero me
pronunciar sobre um fato que esta causando sérios problemas ao nosso Município, que são
referente aos terrenos baldios, locais esses que estão servindo de deposito de lixo e
entulhos, em varias localidades, causando a ploriferação de ratos, moscas e outros animais
peçonhentos que ali se abrigam, devido ao mato que toma conta a estes terrenos, eu
gostaria de pedir a conscientização da saciedade, para que se dispusessem a tratar nosso
Município como a sua casa, porque lixo se joga no lixo, então temos que ter essa
conscientização, e eu queria também, eu solicite ao Executivo que juntamente com a
Secretaria responsável, que faça essa fiscalização nessas áreas, e que faça com rigores da lei,
ao donos desses terrenos, exigindo a limpeza dessas áreas, estive também na semana
passada com o Prefeito Tito, e o Secretario de Educação, Professor Edimar, visitando um
prédio na localidade da Padilha, prédio este que poderá servir de acomodação para uma
futura creche de educação infantil, naquela localidade, fato este que inspira me dizer, que
nos, como agente Político, estamos engajados em lutar com que as coisas aconteçam
naquela região, mesmo com especulações e informações distorcidas a respeito da barragem,
fiz uma indicação para as melhorias do Loteamento Maciel, para melhorias das ruas, pedi um
patrolamento e ensaibramento, porque as ruas la estão em estado critico, e com inicio das
aulas, e la tem a escola Nereu Wilhems, e essa escola esta de difícil acesso por populares e
alunos, que ali habitam, também fiz uma indicação ao Secretario de Obras, ao Secretario
Distrital, Hélio Pires, para que fizessem uma melhoria no acesso da escola Julio Maurer, para
que fizesse uma patrolamento e ensaibramento na rua que da acesso a escola, facilitando o
acesso dos alunos, eu quero fazer uma moção Senhor Presidente, a Secretaria de Obras,
quanto ao caminhão da iluminação que esteve visitando a Padilha e o Rio da Ilha, na semana
retrasada, e infelizmente ficou alguns postes, tem vários endereços la que estão as escuras, e
chegando a noite eu verifiquei essas informações, e diante disso, eu anotei os endereços, e
essas endereços estão na Secretaria Distrital da Padilha, eu agradeço por essa semana,
agradeço a Deus por estar aqui, e desejo uma boa semana a todos, obrigado. VEREADOR
VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA. Salda a todas as pessoas presentes. Estivemos no começo
dessa Sessão, o Capitão Adriano Zanini, muito importante a vinda dele aqui, para se
apresentar para nos, também gostaria de parabenizar o grupo de jovens do Loteamento Tito,
e Bairro Santa Maria, sobre o encontro de jovens que teve essa semana lá, na pessoa do
Vitorine e todos os lideres de jovens, pelo trabalho que esteve lá, recebi aqui uma resposta
do Prefeito Tito, um requerimento que eu fiz, que fosse renovado o concurso publico, foi
prorrogado por mais dois anos, muito importante isso para as pessoas que estavam
esperando, também encaminhei aqui ao cumprimentar cordial Senhor Comandante do Corpo
de Bombeiro Estadual, Senhor Guido Pedroso de Mello, informação ao andamento do

projeto do ano de 2011, referente à cadência daquele terreno na Avenida Sebastião
Amoretti, ao Município de Taquara, para onde poderá ser construído o Corpo de Bombeiros,
e também nos estaremos marcando, para levar em mãos esse requerimento para ele,
também solicitando a Secretaria Municipal, que providencie com a máxima urgência, a
colocação de um container de lixo, em frente a Secretaria da Fazenda Fialho, e o posto de
saúde ali, porque ali ta virando um deposito de lixo na rua, os cachorros rasgam os lixos, ta
uma vergonha ali, aonde tem que ser um exemplo ali para a comunidade, ta vergonhoso a
situação da chegada da Secretaria Distrital, e o posto de saúde, seja providenciado com
urgência, porque não adianta troca empresa de lixo, que foi trocada, é a empresa não presta
um bom atendimento conforme não esta prestando, vários locais do interior tiraram os
container, e não coloram os novamente, também solicitando ao Senhor Prefeito que informe
a este Vereador, passa uma semana e outra, e agente falando a comunidade, agente não
tinha feito requerimento por escrito, quando será desocupada as casas da invasão no Bairro
Empresa, e quando continuaram as obras das casa lá, a comunidade espera por isso, e as
famílias que estão escritas para ganhar suas casas, também solicitando ao Senhor Prefeito
que informe a este Vereador, como esta o andamento das obras do PAC2, onde prende a
continuação do arroio sonda, e a canalização que é uma obra de grande importância, o
calçamento das Ruas, Arlindo Cândido Rangel, Montevideo, Brasília, Buenos Aires, Lima,
Travessa, Travessa Lapas, e Travessa Orlando Krumennauer, e Beco dos Marcianos, vale
ressaltar que este recurso já esta definido para essas obras, então que comece o quanto
antes, porque aquela comunidade anseia por essas obras, e também dizer Senhor Presidente
de um projeto que tenho encaminhado do valor de duzentos e quarenta e três mil, duzentos
e cinquenta, com a contrapartida de seis mil duzentos e cinquenta, para construção de uma
quadra poliesportiva em frente ao CIEPE, aonde já esta em andamento esse projeto, existe o
recurso, que seja providenciado com a máxima urgência, eu quero dizer a comunidade, aos
colegas Vereadores, que eu como já fui Secretario, sei e entendo as coisas, sei que o hospital
não esta funcionando certo, como ele deve estar, mas também tem que tirar o chapéu para
os médicos que estão atendendo, que tem feito, como diz o ditado, das tripas ao coração,
para dar o atendimento a comunidade, conforme tem ali, aconteceu esse final de semana,
pessoas me ligaram, providenciei, ajudei, a respeito quando tem uma mãe, que ta grávida de
gêmeos, de duas meninas, e não teria como fazer Cesário aqui, por causa da UTI neonatal,
então acho que essa Casa tem que se unir, e nos buscar uma UTI neonatal no hospital,
porque os senhor foi Vereador, Nelson, Lauri, que estavam nessa Casa junto comigo, o Guido
era o Vice Prefeito, e ele sabe qual era a situação quando fecho o hospital, como que nos
ficamos, de chega Vereador, que não é o caso dele, de levar três vezes ao dia, a Porto Alegre,
então nos temos que ter cuidado para o hospital não no fecha as portas, e nos fecha o
hospital de novo, tem que cobrar, melhorar, mas nos temos que tirar o chapéu para os
médicos, que tão Fazendo um trabalho, para tentar resolver a situação, meu muito obrigado
e uma boa semana a todos. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES. Salda a todas as
pessoas presentes. Eu fui procurado na semana passada, por o senhor Lauri, lá do Bairro
Mundo Novo, convidou para ir à casa dele, porque ele queria me mostrar uma situação,
naquela Bairro, chegando lá eu não encontrei o senhor Lauri, mas mesmo assim fui ver o
problema, que ele já tinha me dado uma dica, la me deparei, quando estava olhando a tal
situação, que era um valo de céu aberto, fecho de gente em roda de mim, para ver o que eu
tinha ido lá fazer, e me colocaram que varias pessoas já foram e prometeram, e nada fizeram,
o endereço lá e na Rua Júlio Leitensdorf, ao lado da residência 2014, ninguém merece morar
de uma lado de um valo de esgoto de céu aberto, e o que mais me chamo a atenção, é que
este morador que mora do lado do valo, é um funcionário da Prefeitura, eu posso aqui até
dizer o nome, seu João Valin, que a 33 anos é funcionário da Prefeitura, e tem que morar e
aturar aquele mal cheiro la, esta pessoa que me procuro, ela mora bem distante do valo,

imagina os moradores que moram do lado do valo, uma senhora me pediu e chorou, pelo
amor de Deus, me ajuda, vamos dar um jeito nisso aqui, porque agente não aguenta mais,
até uma casa nos já perdemos aqui, porque desbarranco para dentro desse valo, então
assim, eu fiz um pedido de indicação para a Administração, para que solucione de uma vez
por todas, o problema daqueles moradores, porque isso ai é uma caso de saúde publica, eu
por exemplo não queria morar, me coloquei do lado daqueles moradores ali, achei um
absurdo aquele valo ainda esta em céu aberto, o caso da gestante Valdecir, que tu colocou
dos gêmeos, eu acompanhei este caso dez do inicio, ontem eu não estava na cidade, e foi
mais de 20 telefonemas, até que nos conseguimos resolver o problema daquela senhora, que
foi através da Promotoria Publica que se foi resolvido aquele problema, graças ao Fabiano, foi
a ultima pessoa que eu liguei, ele entro com uma ação judicial, então foi resolvido aquele
problema no hospital, eu acho um cumulo, um Vereador ter que se manifestar em caso como
estes, de ter que procurar Promotoria Publica, eu acho que nos Vereadores não temos que
estar chamando a Promotoria Publica, os médicos que tem que correr atrás disso, ele
deixaram chegar ao extremo, eram três vidas em risco, graças a Deus, deu para socorrer esta
senhora, a ambulância levou até Novo Hamburgo, nasceu duas lindas meninas, estão com
bastante saúde, nos Vereadores sim Valdecir, nos temos que lutar urgentemente por uma
UTI neonatal, eu também a dez anos atrás, passei por uma situação aqui em Taquara, com
meu guri que foi salvo, graças a UTI neonatal da UBRA, em Porto Alegre, peço desculpas por
passar de meu tempo, mas eu tive que me manifestar dessa maneira, meu muito obrigado.
VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS. Salda a toas as pessoas presentes. Eu gostaria
inicialmente de reportar ao Comandante da Brigada, desejar uma boa sorte a ele, agente
sabe das dificuldades é a segurança publica, principalmente nessa questão, da falta de
material, tanto material humano, quanto material como, viaturas, equipamentos, que
sempre faltam, e o Governo do Estado, nesse sentido às vezes negligencia, Vereador Eduardo
ai que esta lutando, que os Soldados tenham, com os demais Vereadores, eu também sou
solidário a sua indicação ai, de os Soldados terem um porte maior de verba, mas agente não
pode esquece que isso é obrigação maior do Estado, no deixa profundamente triste, porque
o Estado nunca da conta, eu acho que mesmo agente tendo essa solidariedade com a
Brigada, de indicar ai, fazer uma solicitação ao Prefeito que aumente os valores, o Estado nos
deixa com um pincel na mão, muitas vezes nos temos que recorrer ao orçamento
participativo, e coisas mais, para que podemos conseguir viaturas e equipamentos, acho um
absurdo isso, eu acho que orçamento participativo, essa duas coisas, seriam para nos
reivindicar coisas de menos importância, mas não uma coisa tão importante, como é a
segurança publica, isso é obrigação do Estado, e acho que ele deveria dar conta, até mesmo
porque os Municípios sempre são penalizados por algumas coisas que não são nada a ver, eu
acho que agente tem que sim, procurar ajudar, mas não dessa forma, então fica ai a minha
solidariedade ao Comandante da Brigada, que ele tenha êxito, e que também coloque um
numero disponível para que a comunidade possa ligar, mas não ligar e dizer identifique se,
aquela comunidade que quer deletar um ponto de trafico, algumas delinquência, que tenha o
seu nome no sigilo, muitas vezes agente liga no 190 e eles querem até a identidade, onde
mora, se não, não vou te atender, não é por ai o caminho, acho que agente tem que rever
isso, nos temos também a questão muito debatida, eu também recebi ligação dessa pessoa,
até um moradora do Bairro Empresa, eu não estava na cidade e eu orientei sim ela a buscar
uma ordem judicial, ela me coloco que dez do inicio da semana, ela tava correndo atrás,
agente tem que dar sim valor a vida, eram três vidas em jogo, infelizmente e felizmente, nos
temos que lutar pela uma UTI neonatal, com a máxima urgência, que não foi primeiro caso, e
não é o ultimo por falta de uma UTI neonatal, eu gostaria de deixar uma solicitação verbal ao
Secretario de Transito, para que seja feita na frente do Edifício Fleming, ta faltando uma
placa de sinalização no estacionamento de motos ali, e o pessoal que usa bastante moto ali,

tem encontrado dificuldades para estacionar, porque os carros colocam, porque não ta
devidamente identificado, eu gostaria de fazer uma solicitação verbal, uma boa noite a todos,
um obrigado e até a próxima. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA. Salda a todas as
pessoas presentes. Eu queria inicialmente, rapidamente, pedir desculpa a todos, a um
assunto que eu quero abordar, rapidamente agora, e não volta mais a esse assunto, não
cumprimento autoridades, não cumprimento ouvintes, não cumprimentos pessoas, porque
eu entendo que é uma prerrogativa minha, e respeito toas as demais, acho que é ilegal o fato
de promoção pessoal os Vereadores, então eu faço isso, respeito todos, eu não faço porque
penso que amanhã posso ta me incomodado, eu já me incomodei que chega na Política, e
não quero me incomoda enquanto a isso, então, nos temos Jurídico na Casa que pode
verificar isso ai, porque a um artigo da constituição, muito perigosa, a respeito desse tipo de
coisa, eu peço desculpa aos ouvintes, comunidade, as pessoas que estão aqui, porque eu não
vou me reportar, porque apenas aos trabalhos da Câmara, é isso que diz a lei, e isso que
preguei minha vida inteira, quando Jurídico da Câmara quando fui, eu não posso fazer
diferente, por isso peço desculpas quando eu não fizer mansão, mas to sempre dentro do
meu coração com as pessoas, eu to fazendo uma pedido de informação para o Prefeito,
solicitando que seja enviada a esta Casa, o numero de precatórias, o numero de precatórias
no Município, e quanto se deve em precatórias no Município de Taquara, eu faço isso em que
a nível Estadual, nos estamos numa situação muito grave, temos aqui nossa consultor
Jurídico, que também sabe disso, porque é Advogado nessa área, nos temos 4 bilhões de
dividas no Estado de precatórias no Estado, os que são, são processos Judiciais, transitado e
julgado, que é só pagar, e o Estado não paga, ai passa 10,15,20 anos sem pagar, o Município
é a mesma coisa, com certeza não tem pago os precatórias, o que acorre, quando eu devo
para o Município, quando eu devo para o Estado, quando eu devo para União, eu tenho que
pagar sob pena de penhora, quando ele me devem, não precisam pagar, e não acontece
nada, e ninguém faz nada sobre isso, 4 bilhões de reais que o Estado deve, o Município deve
dever muita coisa também, por isso to requerendo ao Município, que nos mande aqui
quanto, isso não é problema do Prefeito atual, isso é um problema de vários Prefeitos,
quando se deve em precatórias, e qual o montante de valores de precatórias, eu sei que não
é pouco, é muito, e tem que ser estudado de uma maneira de liberação de dinheiro, para
começar a pagar as precatórias, inclusive com acerto dos próprios credores, que pode ser
feito através de um acordo com os demais cartórios, é muito importante isso ai, rapidamente
dizer que eu continuo preocupado com a saúde, eu concordo com o Vereador Nego, que sem
problema nem um, precisamos de uma UTI no natal, mas á 50 anos atrás fazíamos parto em
Taquara com o Doutor, a maioria já morreu, mas se fazia cesáreas, o que se fazia aqui e não
tinha problema, hoje com toda a tecnologia, não conseguimos fazer cesariana aqui no nosso
hospital, e repito aqui sob minha responsabilidade, se nos não temos condições nem de fazer
uma cesárea, para salvar uma mulher e uma criança, fecha o hospital, muito obrigado.
VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUCCH. Salda a todas as pessoas presentes. Inicio o
meu pronunciamento na noite de hoje, agradecendo mais uma vez ao Capitão Adriano
Zanini, que esteve aqui hoje na Casa, dando uma explanação de seu trabalho, para conduzir
na nossa cidade, e a respeito do auxilio moradia, demonstrou sua explanação para minha
felicidade, de que eu estou no caminho certo, quando aqui na Casa eu luto pelo auxilio
moradia para os Policiais da Brigada Militar, o Vereador Beto me perdoe, agente ate sabe que
isso ai é uma questão do Governo do Estado, mas não adianta, os outros Municípios dão, e se
nos não entrar nessa, o Capitão falou, que vamos perder o pessoal, e ele mesmo disse ali,
que passa crivo deles ir ou não, mas eles vão igual, agente sabe que funciona assim, foi dito
em outra época ai, um outro Vereador e um ex Capitão disseram que não era, e ta se
provando que mais de vinte foram embora, agora mais que nunca, vou continuar lutando por
isso aqui na Casa, contribuir para que os Policias fiquem em Taquara, e ainda no tema da

segurança publica Senhor Presidente, eu gostaria que fosse feito entres todos nos
Vereadores aqui na Casa, agente também ouviu as entidades do Capitão, e que fosse feito,
uma sugestão minha, para os futuros Presidentes aqui na Casa, um pacto durante esses
quatro anos agora, desse Legislatura, e que cada um dos quatros Presidentes doasse para a
Brigada Militar, uma viatura, porque agente viu que eles estão trabalhando com viaturas
defasadas, e eu entendo no meu ponto de vista, que cada Presidente poderia dar uma
viatura nova, e assim com certeza estaríamos contribuindo ainda mais com a segurança
publica da cidade de Taquara, pensamos nisso. Eu envio hoje um oficio para o gerente da
CORSAN da cidade de Taquara, para que ele estude a possibilidade de prover a água da
CORSAN, para o Loteamento Coqueiros, aquela comunidade se encontra sem água da
CORSAN, os moradores nos procuraram para fazer essa solicitação, solicitando também aqui,
que fosse feito aqui na Casa, solicitei na noite de hoje, fosse feito no dia 14 de março, uma
Sessão solene em homenagem aos 85 anos do IACS, inclusive no dia 11 de março faz 85 anos
que foi dada a primeira aula no IACS, é uma baita de um tempo, e eu acho que eles mereciam
uma Sessão solene aqui no dia 14 de março, se a Casa sim concordar, envio também um
oficio ao DAER na noite de hoje, para que seja colocados pardais ou redutores de
velocidades, agente sabe que isso é difícil, mas nos como Vereadores, temos que fazer essa
solicitação, no trecho RS020, que compreende do IACS a COOTALL, pois tantos moradores do
IACS, quanto a moradores da Empresa, e do Bairro Cruzeiro, ficam ali estorcidos com o
excesso de velocidade, que caminhões, carros e outros veículos passam ali, e aquele trecho
ali, não a qualquer acostamento naquela região, eu já fiz pedidos em outras Sessões, ano
passado, ano retrasado, nunca fui atendido, não custa, agente tem que faze como aquela
fabula do beija flor, fazer a nossa parte, então agradeço a Deus aqui, por mais uma vez esta
representando a minha comunidade, e mais uma vez, cito aquela questão da Brigada Militar,
pensamos os futuros Presidentes, começando pelo Seu Nelson, na possibilidade de cada um
doar uma viatura a Brigada Militar, para que agente possa sim, colaborar mais com a
segurança publica, e dever do estado, é, mas o que vamos fazer se o Estado não faz, fiquem
todos na paz de Jesus. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO. Salda a toas as pessoas
presentes. Senhor Presidente, quero encaminhar pedidos verbais, que são melhorias nas
estradas de Fazenda Fialho, ligação a Pega Fogo Alto, também Pega Fogo, e Morro Pelado,
pois recebi uma ligação de lá hoje, agente sabe que tem muitas pessoas, muito caminhões,
veículos que trabalham por la, atividade é grande nas pedreiras e agente precisa de estradas
com condições, também melhorias na estrada que passa em frente ao campo Sete de
Setembro na Santa Cruz, que liga ao Paredão, poderia ser feito pequenos reparos nos lugares
com maior dificuldade, já seria uma boa, também, pedimos, tive uma reunião com pais de
alunos que utilizam o transporte escolar, na freguesia do Mundo Novo, são varias crianças
que utilizam do transporte escolar, e são crianças de 6 a 13 anos, e o transporte escolar que
existia no ano passado, era um ônibus sem sinto de segurança, inclusive tem uma criança que
vai andar nesse ano, que tem Síndrome de Down, e o que pede os moradores, que teria um
monitor dentro do ônibus, para que o monitor pudesse acompanhar as crianças, já deu
criança ferida com lápis e caneta, na ora do freio do ônibus, muito por falta de cintos de
seguranças, muitos cai no corredor, então que o Município também, quero conversar com a
Secretaria da Educação, para que agente possa resolver, bem na Rua Sarandi, numero 1318,
no final tem dois canos de esgoto quebrados a tempo, pessoal não aguenta mais o mal
cheiro, vejo os Vereadores aqui falando sobre o esgoto que é complicado, Vereador
Adalberto falou, e agente fez um encaminhamento, que o Senhor Prefeito tem no Ministério
das cidades, recursos para esgoto, e é importante que o Município se credencie, também
estou enviando votos de pesar, pelo falecimento de uma grande amigo Sergio Luiz Brocker,
sua esposa, familiares, filho, meu sentimentos, e foi uma perca muito grande, para mim, um
grande amigo, e para toda a comunidade de Entre Pelado, também quero fazer uma

solicitação, que a Comissão de saúde que engaja também a Assistência Social, que possa
fazer uma visita aos lares, Lar Padilha, e Lar Das Meninas, temos a informação que o Lar Das
Meninas pode fechar por falta de pagamento, do Governo anterior, foram vários meses que
não foram pagos, eles estão na Prefeitura reivindicando, que agente fizesse uma visita, que
pudesse intermediar, e que também essas entidades procurassem a Administração, para que
agente pudesse fazer um novo convenio, e garantir um trabalho tão importante, quero
encerrar Senhor Presidente, dizendo que o mato da cidade, as ruas estão tomadas, falei com
o Direto de Obras, e ele disse que o Município estará fazendo a partir de agora, a limpeza de
todas as ruas da cidade, contamos com isso, um grande abraço a todos, e até semana que
vem, obrigado. VEREADOR LAURI FILLMANN. Saúda a toas as pessoas presentes. O vereador
Valdecir Vargas de Almeida pediu um aparte, e pronunciou o seguinte: só gostaria de
agradecer a professora Laura, e dizer a importância do conselho tutelar, que ontem nos
ajudo também com essa pessoa grávida, porque envolvia criança. O Vereador Lauri Fillmann,
voltou com a sua pronuncia; eu tinha na pauta alguns assuntos sobre saúde, mas vou deixar
para semana que vem, porque nosso tempo, como sabemos, esta muito reduzido, muito
importante senhores Vereadores, Senhor Presidente, a presença aqui do novo Comandante
da Brigada de Taquara, depois de muitos anos, com todas as dificuldades apresentadas, eu
vejo alento para os bairros e interior, mostrou preocupação nesse sentido, Vereador Beto, tu
fostes muito feliz sobre o que falava antes, eu sei do seu trabalho pelo COMUDE, sempre
estamos a anos engajados nisso, mas ao mesmo tempo vejo com muita tristeza, que quando
nos chegamos la na FACCAT, a Vereadora Sirlei também nos acompanha, como tantos
colegas Vereadores ai, se não é o Professor Delmar e o Professor Roberto, saber levar a
situação naquele momento, talvez representando o Município, não se engalfinha se, então é
lamentável que é preciso vir desta forma, ao mesmo tempo que é importante, fundamental,
é o que nos apresenta, mas é de se lamentar, e no ano que vem, como foi lembrado, tem
eleição, e de novo se tiver 10 candidatos a Governador, os 10 vão prometer solução para
segurança, entre outras coisas, mas estamos falando em segurança aqui, e a cada ano que
passa tem piorado, e de se lamentar, eu olhava ontem a noite no fantástico, tenho certeza
que senhores e senhoras aqui, quando da reportagem com um Policial, de uma cidadezinha
do interior, que foi um ataque a banco ai, tinha um Policial, com certeza um revolver comum,
quatro ou cindo balas, ai chega esses caras la com armas terríveis, o cara para dar entrevista,
ele se escondeu, escondeu a cara, não preciso dizer o porque, com medo de ser apagado,
então quando chegamos infelizmente nesse ponto, esperar o que, a momentos que, como
dizia o Capitão aqui, vocês senhores Legisladores, com razão dizia isso, tenha a solução na
mão, e agente se sente impotente, como eu disse, Governadores que tem todo um pode riu,
não investem, acaba sobrando para as comunidades, que tem que sim se envolver, porque se
não a coisa, e para encerrar, eu vi, não lembro o jornal, que a OAB, este pedindo a
intervenção do Governo, para que, estão chegando a conclusão de que esses atentados em
nosso Município, em nosso Estado vizinho, grande parte deles é encabeçada por Advogados,
chave de cadeia, então quando chega num ponto desses, tantas vezes agente sabe dos
problemas sociais, que conduzem infelizmente os futuros marginais, mas gente que foi para
um faculdade fazer direito, estão ensinando presos e outros vagabundos, a cometer tantos
casos violentos de incêndio, então realmente é difícil, obrigado e que possamos agir com
todo esse barulho, agir para melhorias, muito obrigado. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO
DE OLIVEIRA. Saúda a todas as pessoas presentes. A Comissão de saúde criada nesta Casa,
esteve reunida com o Diretor do hospital, que a convite nos prometeu para próxima segunda
feira, se fazer presente nesta Casa, as 17 horas para prestar alguns esclarecimentos para nos,
em nome da Comissão será feito e enviado um convite, anteriormente tínhamos combinado
que seria uma convocação, depois de la o Vereador Beto Timóteo, Vereadora Sandra, teve la
conversando com eles, e então chegamos a conclusão que eles podem vir, e serão

convidados e aqui viram, e nos darão uma satisfação, e devo dizer que eles estavam até com
certo temos de vi a Casa, a Comissão de saúde, hoje a tarde ouviu duas pessoas, duas
pessoas que enfrentaram problemas, uma no hospital, e a outra no posto 24 horas, quando
eu coloquei na radio, se colocando a disposição a Comissão de saúde, me referi da seguinte
maneira, que não seria assim simplesmente no hospital, mas para todos os postos de saúde,
e aqui então se fez presente, uma senhora foi ouvida, tomada seu depoimento, e agora
solicitamos através de um oficio a Brigada Militar, o boletim de ocorrência, que foi feito no
hospital, e com certeza amanhã teremos outra reunião e convido a todos os membros,
amanhã pela tarde, da Comissão, que se fizerem presentes la na Secretaria da Saúde, no
posto 24 horas, eu vou tentar ter uma reunião com o Doutro Pimentel, e cobrar dele
situações que estão acontecendo, também estive, não vi outros Vereadores, mas em convite
vi o Vereador Beto Timóteo, lá na UNIPCS, e realmente agente passa na frente e vê um
prédio bonito, mas não vê o que acontece la dentro, la tinha pessoas se informando, técnicos
em enfermagem de Rio Grande, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Gramado, de vários
Municípios longínquos, e vem aqui para se firmar, se informar, se capacitar, então aquilo se
engrandece ao nosso Município, existe também outras escolas profissionalizantes, são varias,
mas a UNIPCS, vem dando um grande exemplo, quando ao Comandante da Brigada Militar,
foi salutar que ele se fizesse aqui presente, e ampliasse algumas explicações, algumas
preocupações, o importante e dizer que ele decidiu dividir conosco, a preocupação da
segurança de nosso Município, eu gostaria de ampliar Vereador Eduardo, em relação ao
auxilio, que o senhor é o ator, o mentor dessa ideia, é que colocasse em seu projeto, também
a possibilidade de auxilio aos agente penitenciários, conforme até o próprio Capitão
comento, fazem parte dessa segurança, e que tem alguns que moram na nossa cidade, quero
dizer novamente, que esta Casa tem demonstrado para a comunidade, harmonia, respeito e
muito trabalho, e quero dizer novamente que se presenciou nessa Casa, exemplos de
cidadania, que foi ideia e acatada por todos nos, de auxilia realmente com retorno, Senhor
Presidente, assim o Senhor tem se mantido integro, com o apoio de todos os Vereadores, e
que a comunidade toda saiba, que essa Casa realmente se preocupa em auxiliar, mesmo com
nossas divergências partidárias, mas a um respeito e um conceito único, de voltar nossos
esforços para nossa comunidade Taquarense, muito obrigado. VEREADOR NELSON JOSÉ
MARTINS. Saúda a todas as pessoas presentes. Tínhamos-nos uma intenção de passar duas
motos, mas o Capitão acha que não seria num momento, a falta das motos, até porque talvez
ele nem tenha os Policiais para colocar devido o baixo numero de Policial, ele falo em alguns
equipamentos que faltam, e nos vamos olhar que equipamento são esses, então se for
necessário, agente volta a conversa com vocês, para ver o caso do equipamento, ele falou em
um automóvel, se formos comprar um automóvel potente, ele custa entre 60 e 70 mil reais,
para a Brigada vai custar um pouco a menos, porque eles tem desconto, mas agente vai ver a
possibilidade, e voltamos a conversar entre nos, para ver se a uma possibilidade de junto com
o Executivo, fazer uma parte da metade da doação, isso é um assunto que nos vamos estudar
muito bem, as motos, nos tínhamos condições muito bem de repassar duas motos, é um
assunto que nos vamos ter que estudar, e ver as nossa possibilidades de fazer isso, ate
porque provavelmente na área da saúde, nos vamos fazer o possível para ajudar, já que a
população bate primeiro no Vereador, ninguém procura outra pessoa, se a pessoa for lá no
hospital, ou no 24 horas, ou qualquer outro lugar, e não for bem atendido, ele vai primeiro
no Vereador, nos somos aqueles que estão na linha de frente, e por tanto a intenção a minha
intenção e de todos vocês, e ajudar os órgãos que se for necessitado, mas cobrarmos, porque
não adianta só ajuda e não cobrar, se nos não cobrar, o dinheiro vai, quero dizer para vocês,
é muito difícil lidar com a classe media, todas as classes tem aqueles que são mais difíceis,
mas os médicos são difíceis de cobrar, eles se acham no direito muitas vezes de nem atender
a pessoa que vai la se consultar, eu acho que se nos temos ajudando a Secretaria de Saúde,

estamos tirando uma carga pesada do hospital, que esta hoje no 24 horas, então vamos
esperar que venha a esta Casa o Diretor, e então vamos cobrar dele, nos aliviamos vocês la, e
estamos ajudando para isso, estamos pagando a dedicação exclusiva dos servidores, que
trabalham a noite, servidores estatutários, e estamos pagando um medico, durante 30 dias,
também um medico no plantão, eu acho um alivio grande, então nos temos que cobrar,
vamos esperar que eles venham a Casa, e vamos cobrar ele, era isso, muito obrigado. Após a
Palavra em Expediente, em Questão de Ordem, o Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch
comunicou ao Plenário que está se exonerando como Presidente da Comissão Geral de
Pareceres e não pretende fazer parte de nenhuma outra Comissão. 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 1ª
votação de mérito dos mesmos. ORDEM DO DIA: 1ª votação – Mérito: PROJETO DE LEI Nº
021/2013 (Executivo Nº 019) – Autoriza o Poder Executivo contratar até 18 professores de
Ensino Fundamental, por tempo determinado e dá outras providências. O Projeto foi
colocado em discussão e seguido de votação foi APROVADO por unanimidade dos
Vereadores. PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE TAQUARA/RS Nº 01,
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2013 – Disciplina prerrogativas do Vereador no exercício do
mandato. O Projeto foi colocado em discussão e seguido de votação foi APROVADO por
unanimidade dos Vereadores. Manifestaram-se os seguintes Vereadores: Arleu de Oliveira,
Luiz Carlos Balbino e Guido Mario Prass. O Presidente informou que será criada uma
Comissão Especial de análise ao presente Projeto de Emenda a Lei Orgânica, conforme
determina o Regimento Interno desta Casa. Após o Presidente deu início a 2ª votação dos
Projetos que seguem: 2ª votação: PROJETO DE LEI Nº 017/2013 (Executivo Nº 009) Altera a
Lei Municipal nº 5.151/2013, que autoriza o Poder Executivo contratar servidores, em caráter
excepcional e por tempo determinado, para atuação na secretaria de saúde, e dá outras
providências. Na Comissão Geral de Pareceres, o Relator, Vereador Arleu de Oliveira
apresentou Parecer favorável ao presente Projeto de Lei na sua forma original, acompanhado
de voto favorável ao Parecer dos demais membros da Comissão Vereador Eduardo
Kohlrausch e Vereador Régis de Souza. Na Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização a
Relatora, Vereadora Sandra Schaeffer também apresentou Parecer favorável ao Projeto na
sua forma original, acompanhado de voto favorável ao Parecer do Vereador Adalberto Lemos
e o Vereador Moisés Rangel estava ausente no momento da reunião da Comissão dado ao
fato do mesmo não ter sido localizado. O Projeto foi colocado em discussão e seguido de
votação foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. PROJETO DE LEI Nº 018/2013
(Executivo Nº 15) Altera a Lei Municipal nº 5.019, de 10 de abril de 2012, que alterou a Lei
Municipal nº 5.009, de 29 de março de 2012, que alterou a Lei Municipal nº 4.110, de 28 de
novembro de 2008, que autoriza o Poder Executivo contratar servidores, em caráter
excepcional e por tempo determinado, para atuação no programa de Atendimento PréHospitalar – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/SAMU Metropolitana RS – 192, com
a participação da Secretaria Municipal da Saúde, e dá outras providências. Na Comissão Geral
de Pareceres, o Relator, Vereador Arleu de Oliveira apresentou Parecer favorável ao presente
Projeto de Lei na sua forma original, acompanhado de voto favorável ao Parecer dos demais
membros da Comissão Vereador Eduardo Kohlrausch e Vereador Régis de Souza. Na
Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização a Relatora, Vereadora Sandra Schaeffer
também apresentou Parecer favorável ao Projeto na sua forma original, acompanhado de
voto favorável ao Parecer do Vereador Adalberto Lemos e o Vereador Moisés Rangel estava
ausente no momento da reunião da Comissão dado ao fato do mesmo não ter sido
localizado. O Projeto foi colocado em discussão e seguido de votação foi APROVADO por
unanimidade dos Vereadores. 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: N°s: 026 a 033/2013.
Pedidos de Informações: N°s: 018 a 023/2013. Indicações: N°s: 158 a 171/2013.
Requerimentos Verbais: VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: 1º - Solicito que o Executivo
Municipal, através da Secretaria competente proceda na abertura de um bueiro ou estude a
possibilidade de uma melhor solução quanto ao alagamento que ocorre na Rua Pedro Emílio
Martins (final do calçamento), no Bairro Tucanos. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS
LEMOS: 2º - Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Segurança e
Trânsito providencie a pintura e a recolocação de uma placa indicativa em uma área
destinada ao estacionamento de motos, na Rua Arnaldo da Costa Bard, em frente ao Edifício
Fleming. Tal pedido se justifica, pois estão estacionando carros no lugar de motos por falta de
sinalização. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: 3º - Solicito que o Executivo Municipal,
através da Secretaria competente proceda em serviços de melhorias nas estradas de Fazenda
Fialho, Pega Fogo Alto, Pega Fogo, Morro Pelado e na estrada que passa em frente ao Campo
Sete de Setembro em Santa Cruz da Concórdia que liga ao Paredão. Tal pedido se faz
necessário, pois as mesmas encontram-se em más condições de trafegabilidade. 4º - Solicito
que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente estude a possibilidade de
manter um monitor, junto ao transporte escolar, pois as crianças não estão tendo segurança
necessária durante o trajeto correndo risco de se machucarem a todo instante. Tal pedido se
faz necessário, pois há uma preocupação muito grande por parte dos pais e professores. 5º Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no conserto de
dois canos de esgoto que se encontram quebrados no final da Rua Sarandi, nº 1318,
Loteamento Jaeger. O pedido se justifica, pois há tempo os moradores aguardam o conserto
convivendo diariamente com o mau cheiro. Atas: N°s: 3.867 e 3.868. Depois disso os
membros da Comissão de Terras, Patrimônio e Habitação, Vereadores Lauri Fillmann, Guido
Mario e Telmo Vieira agendaram reunião da mesma para próxima quarta-feira, dia 20/02, às
09h, na Sala das Comissões desta Casa. Nada mais havendo a tratar, às 21h56min, o
Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, agendando outra para o dia 25
de fevereiro 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, dezoito de fevereiro
de dois mil e treze.......................................................................Silvana Lopes e Diego Miranda.

