ATA Nº 3.854
Aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às 09h04min, no Plenário da
Câmara de Vereadores de Taquara, presentes os Vereadores Adalberto Carlos Soares (PP),
Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Arleu Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos
Kohlrausch (PTB), Guido Mário 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), Valdecir Vargas de Almeida
(PDT) e o Presidente do Legislativo taquarense, Nelson José Martins (PMDB), ocorreu a 1ª
Sessão Ordinária da Câmara. De imediato, o Presidente declarou aberta a Sessão. Após isso,
deu conhecimento do Plenário dos seguintes documentos que chegaram à Câmara: 1) Ofício
do Gabinete do Prefeito nº 1087, de 18 de dezembro de 2012, que encaminha as Leis
Municipais nºs 5.136, 5.137 e 5.138, sancionadas em 18 de dezembro de 2012. 2) Ofício do
Gabinete do Prefeito nº 1106, de 26 de dezembro de 2012, que responde à indicação nº
261/2011, do Vereador Eduardo Kohlrausch, acerca de asfaltamento de ruas de Taquara. 3)
Ofício do Gabinete do Prefeito nº 1111, de 26 de dezembro de 2012, que encaminha as
Leis Municipais nºs 5.139, 5.140, 5.141, 5.142, 5.143, 5.144, 5.145, 5.146 e 5.147,
sancionadas em 20 de dezembro de 2012. 4) Ofício do Gabinete do Prefeito nº 1.114, de 27
de dezembro de 2012, encaminhando o Relatório de Monitoramento da Gestão da Saúde
referente ao 3º Trimestre de 2012 e solicitando o agendamento de audiência pública para a
sua apresentação. 5) Ofício do Hospital Bom Jesus nº 108, de 20 de dezembro de 2012, em
que os Diretores do Hospital prestam esclarecimentos acerca do atendimento do Hospital
Bom Jesus e se colocam à disposição para uma reunião com os Vereadores, caso esses
julguem necessário. 6) Telegrama do Ministério da Saúde, informando sobre a liberação de
recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452,
de 20 de março de 1997, conforme dados: Beneficiário: Fundo Municipal de Saúde;
Programa: Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica; Data da OB:
18/10/2012; Valor Bruto: R$ 23.576,03. 7) Telegrama do Ministério da Saúde, informando
sobre a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao
art. 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados: Beneficiário: Fundo
Municipal de Saúde; Programa: Pagamento de Saúde da Família; Data da OB: 14/12/2012;
Valor Bruto: R$ 7.130,00. 8) Telegrama do Ministério da Saúde, informando sobre a
liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao art. 1º da
Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados: Beneficiário: Fundo Municipal de
Saúde; Programa: Pagamento de Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade; Data da
OB: 14/12/2012; Valor Bruto: R$ 2.200,00. 9) Telegrama do Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em
cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados:
Beneficiário: Fundo Municipal de Saúde; Programa: Pagamento de agentes comunitários de
Saúde – ACS COMP 11/2012 Municipal UF RS; Data da Ordem Bancária (OB): 14/12/2012;
Valor Bruto: R$ 5.226,00. 10) Telegrama do Deputado Aloísio Classmann,
cumprimentando os Vereadores pela posse e desejando-lhes êxito em seus trabalhos. 11)
Telegrama do Ministério da Saúde, informando sobre a liberação de recursos financeiros
do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de
1997, conforme dados: Beneficiário: Fundo Municipal de Saúde; Programa: Pagamento de
Serviços de Atendimento Móvel às Urgências – SAMU 192; Data da OB: 26/12/2012; Valor
Bruto: R$ 40.000,00. 12) Comunicado nº cm287633 do Ministério da Educação, de 11 de
dezembro de 2012, que informa sobre a liberação de recursos financeiros destinados a
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação;
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Entidade: Círculo de Pais e Mestres da Escola de EF Linha Gonzaga; Programa PDDE –
Educação Integral, Parcela 002, Data da Emissão: 06/12/2012, Valor: R$ 297,00. 13)
Comunicado nº cm287631 do Ministério da Educação, de 11 de dezembro de 2012, que
informa sobre a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Entidade: Prefeitura
Municipal de Taquara; Programa PAR-TD, Parcela 001, Data da Emissão: 30/11/2012,
Valor: R$ 71.175,00; Programa Alimentação Escolar – EJA, Valor: R$ 1.176,00; Programa
Alimentação Escolar Creche, Valor: R$ 8.640,00; Programa: Alimentação Escolar – Ensino
Fundamental, Valor: R$ 24.834,00; Programa Alimentação Escolar – Ensino Médio, Valor:
R$ 1.524,00; Programa Alimentação Escolar – Pré-escola, Valor: R$ 6.860,00; Programa
Alimentação Escolar – Mais Educação Fund., Valor: R$ 11.580,00; PNATE, Parcela 009,
Valores: R$ 1.958,45; R$ 17.502,58; R$ 5.519,22. 14) Comunicado nº cm287632 do
Ministério da Educação, de 11 de dezembro de 2012, que informa sobre a liberação de
recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação; Entidade: Círculo de Pais e Mestres da EE Luiz Möller
Filho; Programa PDDE – Educação Integral; Parcela 002; Data da Emissão: 06/12/2012;
Valor: R$ 297,00. 15) Correspondência da Câmara dos Deputados datada de 12 de
dezembro de 2012, informando sobre os recursos do Orçamento da União pagos aos
Municípios. Depois da leitura dos documentos supracitados, dando continuidade à Sessão, o
Presidente solicitou aos Vereadores que indicassem seus líderes de bancada. Foi deliberado
que os líderes de bancada fossem os seguintes Vereadores: Guido Mário Prass Filho (PP),
Lauri Fillmann (PDT), Moisés Cândido Rangel (PSC), Régis Bento de Souza (PMDB),
Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Telmo Vieira (PTB). No momento posterior a isso, o
Presidente discorreu sobre a eleição dos membros das Comissões Permanentes na Câmara.
Comentou sobre a intenção de formar mais comissões para esta Legislatura, uma Comissão
da Saúde, uma da Educação, outra de Terras. Entretanto, afirmou que, a princípio,
funcionariam apenas a Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento e Finanças,
depois ele conversaria com o Assessor Jurídico da Câmara, Sr. Hélio Cardozo, sobre as
alterações acerca das Comissões. Em seguida, pediu às bancadas dos partidos as indicações
dos nomes para composição das Comissões Permanentes da Câmara. Foram indicados para a
Comissão Geral de Pareceres (CGP) os seguintes Vereadores: Arleu Machado de Oliveira
(PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), e Régis Bento de Souza (PMDB). Para a Comissão
de Orçamento, Finanças e Fiscalização (COFF), foram indicados os Vereadores Adalberto
dos Santos Lemos (PDT), Moisés Cândido Rangel (PSC), e Sandra Beatriz Schaeffer
(PSDB). Depois da escolha dos membros das Comissões, o Presidente abriu a palavra de
expediente aos Vereadores, cujos pronunciamentos foram os seguintes: VEREADOR
ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Gostaria de saudar o Presidente Nelson, meus
companheiros Vereadores eleitos, agradecer a presença da comunidade que está aqui e à
imprensa. Presidente, nesse momento de emoção pela questão da eleição, do povo ter nos
agraciado com esse mandato de quatro anos, por ter acreditado no nosso trabalho é que
estamos aqui para representá-los. É uma responsabilidade grande, mas não me assusto com
isso. Pretendo aqui dar o melhor de mim para dar o retorno àqueles votos que ganhei e
mesmo os que não ganhei, porque quando somos eleitos, não trabalhamos apenas pelos votos
que ganhamos, mas para toda a comunidade. Gostaria também de agradecer a quem
trabalhou comigo na rua, porque uma eleição não é fácil. Todos sabem como é difícil
buscarmos o voto, às vezes pela discredibilidade da política, não só a municipal, a estadual e
a federal pelos desmandos de nossos maus políticos. A comunidade entende que todo mundo
é farinha do mesmo saco, e, às vezes, acaba nos menosprezando porque fica cansada de
tantas mazelas sendo feitas em todo Brasil e até em algumas partes de todo mundo. Gostaria
também de agradecer a minha família, porque esses três meses de campanha não são fáceis.
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A nossa família é meio que deixada de lado, quando os familiares podem nos acompanham,
quando não podem eles ficam meio que esquecidos porque não temos tempo de dar aquela
devida atenção que eles merecem, mas é muito bom porque, nesse momento, sabemos a
compreensão que temos dos familiares, dos filhos, da esposa, de todos. Gostaria, Presidente,
de lhe desejar boa sorte nesse seu mandato, pois sabemos da dificuldade que é a presidência
de uma Casa tão importante como é o Legislativo. Sabemos dos nossos deveres, e o senhor
pode contar com este vereador para que consigamos fazer um excelente trabalho nesses
quatro anos de mandato. Gostaria também de parabenizar o prefeito eleito, Titinho, desejar a
ele uma boa sorte, pois sabemos que não é fácil a questão de tocar um município. Que ele
tenha êxito no seu trabalho. Somos oposição, mas não seremos aquela oposição raivosa,
seremos oposição naquilo que estiver errado; naquilo que estiver certo, com certeza,
apoiaremos e ajudaremos para que o município cresça, porque eu não acredito que, depois de
eleitos, viraremos as costas para o município para simplesmente fazer uma oposição burra.
Isso não vai ser o intuito deste vereador, porque fui eleito para defender as causas da
comunidade e assim o farei. Ao prefeito Délcio, que é do nosso partido, acho que fez um
bom mandato, deixou as coisas bem encaminhadas; e espero que algumas obras importantes
para nossa comunidade, principalmente, as mais carentes que sejam tocadas pelo Prefeito
Tito. Em um telefonema, eu conversei com ele antes dele assumir, desejando boa sorte e
pedindo a ele que tocasse alguns projetos muito importantes tanto no nosso bairro como em
toda cidade, obras que têm que ser continuadas para que a nossa comunidade consiga
usufruir de uma boa estrutura no município. Gostaria de desejar um bom-dia a todos e até a
próxima. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Senhor Presidente, Nelson
Martins, Mesa-Diretora, meus colegas Vereadores e Vereadoras, senhoras e senhores que
estão aqui presentes. É com muita alegria e reconhecimento que inicio minhas palavras. Meu
sincero muito obrigado, primeiramente, a Deus, que me deu saúde, dignidade e determinação
para chegar até aqui. À minha família, cujo apoio foi importante e fundamental. Aos meus
amigos e amigas eleitoras, que me deram a oportunidade de ocupar uma cadeira na Câmara
Municipal de Taquara. Venho há muitos anos trabalhando ativamente na comunidade como
voluntário, buscando uma sociedade mais justa, com maior igualdade e dignidade. Gosto de
estar com as pessoas e vejo o resultado desse meu trabalho como uma grande vitória.
Assumo na egressa Casa das Leis com a confiança que em mim depositaram. Sinto-me
extremamente honrado com o carinho e a credibilidade que externaram através da livre
escolha entre tantos outros igualmente bons candidatos. Assumo o compromisso de
representar a todos os munícipes que integram a comunidade, pois tenho a certeza de que
todos, independente de partido e de outras ideologias, vão trabalhar sempre pelo interesse da
sociedade em busca do desenvolvimento econômico, da justiça social, e de novos empregos
na saúde e na educação. Honrarei o mandato com o fim a que se propõe, exercer a confiança
em mim depositada como representante do povo, sua voz e sua vez. Não resistam em cobrar,
buscar informações, criticar quando necessário, e também ajudar na resolução dos problemas
do nosso município, pois não basta apenas reclamar, é preciso também participar e contribuir
para a solução das inconformidades, pois é através da manifestação da comunidade que
saberemos o que se passa na comunidade de cada um dos senhores. Farei um mandato em
favor do povo, sempre com minhas convicções e pensamentos, com serenidade e
compromisso e com maturidade política para entender cada problema. Tive como lema de
minha campanha para Vereador que para crescer precisamos de bons caminhos. Reafirmo o
compromisso de que sou uma pessoa simples, mas sempre me esforcei por causas simples e
convicções de que somente unindo forças é que conseguimos alcançar os resultados. Quero
partilhar a luta que iniciei em busca de ações mais justas e soluções que possibilitem uma
sociedade fraterna e melhor, uma sociedade mais respeitada, onde o que une os homens é
maior do que possa dividi-los. É pelo apoio majoritário dos senhores é que estou aqui para
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desenvolver um trabalho objetivo e gerador de resultados de forma a possibilitar um
crescimento qualitativo e quantitativo para a nossa comunidade. Quero trabalhar, renovar e,
para isso, vou honrar a sua confiança. O meu muito obrigado! VEREADOR ARLEU
MACHADO DE OLIVEIRA: Excelentíssimo Senhor Presidente do Legislativo taquarense,
Sr. Nelson Martins, demais membros da Mesa, Excelentíssimos Senhores Vereadores,
população em geral, imprensa. É nosso primeiro dia, e esse primeiro dia talvez seja diferente
das demais manifestações que nós vamos ter ao longo de quatro anos. Digo isso porque hoje
me parece ser um dia especial já que é o primeiro dia que estamos aqui. Então, todos nós
somos iniciantes, com exceção de me parece três que não são. Evidentemente, que nós ainda
iremos buscar a chamada embocadura para com o tempo irmos melhorando a nossa
participação aqui nesse momento de manifestação que os Vereadores terão uma vez por
semana. Quero destacar principalmente, nesse dia especial, que me parece que nós estamos
vivendo uma nova era no município de Taquara, e por isso que a minha manifestação de
hoje, vai ser um resumo rápido dado o tempo exíguo, mas nós temos quatro anos para
dizermos o que for preciso. Os agradecimentos todos que eu poderei fazer, eu faço de
maneira geral. É difícil, temos que cuidar para não fazer injustiça e como aqui temos que
cuidar inclusive nesse momento o que usamos no microfone de formal legal, a forma como
se deve ser. Toda pessoa que usa esse microfone tem que cuidar, temos que agir dentro da
lei, e eu vou ter esse cuidado porque o meu trabalho em quatro anos não vai ser um trabalho
pessoal. Não vou estar aqui fazendo esse trabalho para que eu consiga novamente me eleger,
se vier a eleição numa próxima vez é bom, mas não vou fazer do meu trabalho apenas uma
promoção pessoal para uma próxima eleição daqui quatro anos. Vou trabalhar para
comunidade de Taquara, porque me parece que, como taquarense, nascido na Fazenda
Fialho, que os vereadores têm a obrigação de resgatar a imagem, principalmente, do Poder
Legislativo taquarense, que está bastante arranhada, e não é de agora, é de bastante tempo,
por alguns problemas que não vêm ao caso nós destacarmos aqui. A população espera muito,
mas muito desta Legislatura. Conversamos na rua e vemos que a população toda está
realmente carente de um trabalho bem feito. Taquara é uma cidade que tem tudo para
alavancar definitivamente o seu pioneirismo no Vale do Paranhana. Felizmente, temos uma
série de coisas para resolver, que são possíveis. Nós temos tudo para conseguir ser um grande
município e vamos chegar lá. Então, desse resumo que fazemos esta manhã, muita coisa
acabamos esquecendo porque temos que resumir tudo, mas basicamente, nós temos hoje que
ter a convicção, e eu quero que a população de Taquara, de maneira geral, foque junto
conosco, porque eu estou sentindo que teremos uma Câmara diferenciada, começando pelo
Senhor Presidente, que está aqui há tantos anos. Eu conheço o Sr. Presidente desde que eu
comecei a trabalhar na Prefeitura Municipal de Taquara, em 1974. Meu primeiro emprego
em Taquara, e o Nélson já estava lá também. Então, nós temos um comando que para mim é
muito importante. Não é por nada que ele é o Presidente. Comando de uma entidade, uma
instituição que podemos dizer que é parecido com a Presidência de qualquer órgão estatal e
mesmo de qualquer empresa. Tem que se agir com muita lisura, muita convicção, muito
trabalho e me parece que isso o Nelson tem bastante. Os colegas que vi aqui me chamam a
atenção, porque nós começamos numa grande unidade, e eu quero dizer para vocês, para
todos os colegas Vereadores que estão presentes aqui, não me olhem como sigla partidária,
me olhem como pessoa física, interessada em resolver e ajudar a resolver os problemas da
comunidade. Quero dizer para o Prefeito Municipal e toda administração municipal que
contem comigo para nós resolvermos os problemas da comunidade. Taquara tem muita gente
necessitada do poder público. Nossa cidade precisa de muito amor, muita fraternidade, muita
caridade. Que nós olhemos com os olhos como se nós tivéssemos falando com os olhos de
Deus. É importante isso, essa manifestação que estou falando aqui, porque eu acredito muito
que se todos nós focarmos a ideia fixa de que nós temos que resolver os problemas cruciais
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de Taquara com muito amor, muito carinho, muita fraternidade, que começam por aqui pela
Casa. Nós vamos ser a imagem das pessoas que estão na rua. Se nós aqui brigarmos, lá fora
eles vão brigar. Se aqui nós nos amarmos, lá fora eles vão se amar também. Muito Obrigado!
VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Bom dia, Senhor Presidente,
ouvintes da Rádio Taquara, comunidade presente na manhã de hoje. Começo com um
primeiro agradecimento em especial a Deus, nosso criador por ter me dado a oportunidade de
ser Vereador, representar aqui a minha comunidade. Devemos colocar Deus em primeiro
lugar, a família em segundo, os negócios em terceiro. Uma saudação também a todos os
Vereadores eleitos, em especial aos do meu partido, Vereador Telmo, tenho certeza que será
um de nossos grandes companheiros, assim como o Vereador Balbino e a Vereadora Sirlei. É
com muita satisfação que me vejo Vereador ao lado de vocês três, com muito orgulho.
Dentro desse espírito, a foto que o Vereador Adalberto tirou é o tipo da foto que se Deus me
conceder de eu ser velhinho um dia, vou olhar essa foto aqui com saudade, ficou muito
bonita, Vereador. Esperamos ter esse espírito fraterno entre nós aqui e entre todos, como
disse o Vereador Arleu. Quero saudar o Presidente Nelson, e desejar boa-sorte Vereador,
assim como disse o Vereador Arleu e os outros Vereadores, o Senhor é uma pessoa que está
representando bem a Casa. O senhor representará bem esta Casa, que, na última gestão, ficou
bem arranhada. Tenho a certeza de que o senhor vai recuperar a imagem dela. Quero saudar
também o Prefeito eleito e sua equipe, e desejar ao Prefeito Tito boa-sorte.
Lamentavelmente, ele começa já com um problema, a invasão lá do bairro empresa, aquelas
casas lá. Lamentavelmente, o Ex-Prefeito deixou para última hora, aliás, não deixou para
última hora, ele não deu posse às pessoas as suas casas, e de alguma maneira estranha as
invasões ocorreram no dia 31 para o dia primeiro de janeiro depois da meia-noite, já dando
um pepino para o nosso Prefeito eleito. Em dezembro do ano passado, senhoras e senhores,
estive na METROPLAN já para ajudar nosso Prefeito Titinho na questão do recurso para o
asfaltamento. Lá, deixamos muito bem encaminhados ao superintendente da METROPLAN,
Sr. Oscar, a verba de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Essa verba existia para o
asfaltamento das ruas Peru, Andreas Haiml, Bolívia, Valdomiro Mello, no Bairro Empresa.
E, no Bairro Cruzeiro, a rua Princesa Isabel. Para tanto, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer
um requerimento verbal ao Executivo Municipal solicitando projeto refazendo a minha
indicação nº 261, do ano de 2012, a qual ele mandou a resposta que até falou de R$
1.600.000,00 (um milhão e seiscentos reais), mas eu confesso aos senhores e senhoras que eu
não acredito nesses R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos reais), porque cansamos de
votar projeto aqui que era para vim verba e não veio nada. Então, eu tenho que dizer isso
porque fui parceiro do Prefeito Délcio, fui chamado por um jornal de governista inclusive,
mas houve engodo numa meia dúzia de projeto que votamos e não vimos nada. Eu gostaria
que fosse refeito esse requerimento verbal repetindo as ruas no Bairro Empresa, Rua Peru,
Rua Andreas Haiml, Rua Bolívia, Rua Valdomiro Mello, e, no Bairro Cruzeiro, Rua Princesa
Isabel. O que me deixa até de certa forma, senhores e senhoras, eufórico é que para receber
os R$ 590.000, 00 (quinhentos e noventa mil reais) para o asfaltamento das ruas da
rodoviária ali em volta que está terminando a obra, tive que fazer uma audiência pública aqui
para o Prefeito querer o dinheiro, ele não queria. Mas, já o Prefeito Tito, por isso que eu disse
que eu fico eufórico, ele é uma pessoa democrática, e não porque ele é do meu partido, vocês
sabem, ontem, todos vocês que tiveram na reunião. Isso me deixa muito eufórico. Eu tenho
certeza, senhoras e senhores, que eu não precisarei fazer uma audiência pública para o
Prefeito querer o dinheiro para o município de Taquara. Não precisa vir à comunidade aqui
convencer ele como foi no ano passado, ano retrasado. Fiquei muito contente também pela
equipe montada pelo Prefeito Titinho, uma boa-sorte a todos os seus integrantes. Tenho
certeza de que ele fará um bom mandato, porque observando os dias que ele está trabalhando,
estive lá, ele está de mangas arregaçadas e está realmente interessado em ver a coisa
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funcionar. E, principalmente, senhoras e senhores, quero dizer aos Vereadores da oposição
que ele não será rancoroso, não vai fazer isso, vocês podem ter certeza. Quero cobrar aqui,
Sr. Presidente, uma postura com todo respeito, aos senhores Vereadores do PDT, uma
postura como eu tive em relação ao governo do Délcio. Tive uma postura de apoiar o que é
bom, mas não apenas aquele discurso vou apoiar o que é bom, depois o cara dá aquele
jeitinho. Apoiei vários projetos, inclusive um dia eu votei a favor do distrito industrial, e teve
um cabo eleitoral meu aqui que levantou brabo e foi embora dizendo que eu estava com o
Délcio, mas não é assim, temos que vestir a camiseta de Taquara. Vestir a camiseta do
município e votar no que realmente é bom. Nesse sentido, espero que a gente não precise
entrar no embate e mantenha o espírito desta foto aqui. Vou entrar nos embates com os
companheiros do PDT se eles começarem a bater o pé, porque eu tive oposição diferenciada.
Encerro a minha manifestação, desejando boa-sorte aos senhores e as senhoras, agradecendo
a Deus pela oportunidade de ser Vereador. Em nome de Jesus Cristo, fiquem todos na paz de
Jesus. VEREADOR GUIDO MÁRIO PRASS FILHO: Quero dar o meu bom-dia a todos,
saudar o nosso Presidente, os componentes da Mesa, também saudar os colegas Vereadores e
Vereadoras e as pessoas aqui presentes. Quero fazer um agradecimento especial a Deus, a
minha família, aos meus amigos e colaboradores e aos 446 votos que me conduziram mais
uma vez a esta Casa. Quero dizer que vou trabalhar muito em prol da saúde pública, porque
entendo que a saúde é prioridade para famílias e para cada um de nós, porque tendo saúde, o
resto a gente corre atrás. Também, quero trabalhar muito para que possamos mudar a cara da
nossa cidade. Nossa cidade precisa muito de infraestrutura. As pessoas que vêm de outras
cidades e passam pela nossa se envergonham em rodar com seus carros em muitas das ruas
de nossa cidade. Então, precisamos de um grande trabalho de infraestrutura. Também, temos
que trabalhar, e vou auxiliar muito para a geração de empregos. Acho que para um pai, para
uma família é o mais brabo ver o seu filho se formar e ter que ir embora de nossa cidade. Nós
Vereadores, em conjunto com o Prefeito, vamos trabalhar muito para a geração de emprego.
Quero trabalhar também para o fortalecimento da agricultura, da pecuária, fortalecer a nossa
bacia leiteira, que é muito importante. Já fomos a principal bacia leiteira do estado do Rio
Grande do Sul, e hoje estamos nessa situação. Quero também, já estive conversando com o
Prefeito, quero desejar a ele boa-sorte, que ele faça um bom trabalho nesses quatro anos
porque é isso que quase 60 mil habitantes em nossa cidade espera dele. Já conversando com
ele, estamos trabalhando para a revitalização do Balneário João Martins Nunes, porque
lembro ainda junto com a imprensa, o representante do Jornal integração esteve junto
comigo, posso dizer que está da mesma forma de novo. Há pouco tempo, levantou-se o
acampamento lá e está tudo aquilo muito triste. Alguma coisa tem que ser feita, porque
aquilo ali a comunidade taquarense já não tem mais como usufruir porque não tem
condições. Então, o Prefeito está disposto a trabalhar para revitalizar nosso balneário.
Também, já estive tratando com ele que é de interesse da comunidade do distrito de
Entrepelado que é o acesso a 020, no Passo do Mundo Novo, que é um perigo, tem causado
grandes transtornos e muito frio na espinha de muitas pessoas. Já estamos trabalhando com
ele. Tive informação de colegas que tiveram no DAER e basta o município ter um projeto
para nós termos a possibilidade de o próprio DAER fazer aquele acesso de tal importância. E
penso eu que os moldes têm que ser o do acesso da entrada do Bairro Empresa. Também,
quero dizer à comunidade que estarei aqui à disposição de todos para as suas necessidades.
Quando batemos na porta do eleitor, nos colocamos à disposição deles, e agora é o momento
de nós estarmos à disposição não só dos que nos elegeram, mas de toda a nossa comunidade,
porque nós, como disse o Arleu, nós somos o espelho. Aquilo que nós fizermos aqui vai
refletir na nossa comunidade. Tenho certeza de que todos os eleitos aqui, pelo que já foi dito,
pela foto que foi tirada, eu acho que teremos uma grande união. Embate é normal, porque nós
estamos aqui para discutirmos os problemas da cidade e buscarmos a solução. Esse é o nosso
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trabalho. Junto com a administração, quero desejar a todos um Feliz 2013, a todos nós
Vereadores, a toda comunidade taquarense, e que possamos colocar Taquara num dos lugares
de destaque no Vale do Paranhana. Muito obrigado! VEREADOR LAURI FILLMANN:
Inicialmente, quero saudar o Presidente Nelson, demais membros da Mesa, colegas
Vereadores, imprensa e demais pessoas aqui do Plenário. Agradecer a Deus também por
oportunizar estarmos aqui mais uma vez representando a nossa comunidade. Um
agradecimento muito especial à minha família, que graças a Deus sempre foi o suporte nas
horas difíceis e nas horas boas, nós sabemos que é fundamental o nosso pilar, o nosso
alicerce. Então, obrigado a Deus por ter uma família, pais, esposa, meus filhos e um neto.
Isso para mim não tem preço. Dizer especialmente aos eleitores que apostaram mais uma vez
no meu trabalho o meu muito obrigado. Sabemos da nossa imensa responsabilidade, fazer
uma campanha, todos nós sabemos aqui que não é fácil, mas ainda é a parte mais fácil, o
difícil vem agora, tentarmos corresponder à comunidade taquarense. Mas, dizer a essa
população, como fiz nos outro anos anteriores, estarei no meu dia a dia à disposição,
buscando com muita seriedade, Vereador Eduardo, independente de quem esteja na
Prefeitura, fazer o meu trabalho tranquilo, visando sempre, independente das questões
politiqueiras, mas visando sim sempre o melhor. Falar é fácil, mas fazer é que são elas.
Graças a Deus os que me acompanham sabem que, durante a minha trajetória, fui sempre um
crítico quando necessário, mas um apoiador nas questões que visam contemplar a
comunidade como um todo. Até porque o eleitor acompanha isso, sabe que quem não faz
isso, logo não vai adiante. Dar as boas-vindas também aos meus colegas Vereadores, que
todos possam desempenhar as suas funções com tranquilidade, com sabedoria. Que Deus
ilumine cada um de nós. Somos quinze, mas tem espaço para trabalharmos nós todos
harmonicamente, o município é grande. Temos tantas dificuldades, que nós saibamos
construir isso juntamente sem aquelas questões que às vezes acontece na política de
ciuminhos, bronquinhas, mas como já bem lembrado aqui, o Vereador que me antecedeu,
acreditamos que vamos construir esse trabalho harmonicamente. Olho para cada um dos
senhores e senhoras aqui, e acredito mesmo e tenho a convicção de que todos estão imbuídos
das melhores intenções. Com isso, Presidente, colegas Vereadores, finalizo dizendo que
acredito que teremos um ano de 2013 muito bom. Que possamos ajudar a construir melhores
dias para a nossa cidade, muitos projetos bons foram realizados, alguns ficaram pela metade,
outros nem começados, mas nossa vida como lá na vida privada é uma eterna construção, um
melhoramento assim não é só nossa cidade, é o país e o mundo. Então, que nós possamos
saber construir isso. A união vai fazer a diferença positivamente. Um bom Ano a todos, um
bom fim-de-semana. Que possamos ficar em paz com nós mesmos e com o nosso Criador.
VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: Primeiramente, quero
agradecer a Deus. Sem ele, não seríamos nada na vida, não estaríamos aqui. E digo isso com
muita convicção porque sou católico e mantenho um bom relacionamento com todas as
pessoas de outras religiões. Deus é único, e só consegui essa vitória porque me aproximei
dele. Digo isso porque fui candidato por quatro vezes, e sempre estive perto, mas faltava
alguma coisa, e eu não entendia o quê. Diziam que eu tinha potencial, que eu era trabalhador
e honesto, mas eu não conseguia o objetivo principal que era conquistar a vitória. Então, um
dia alguém me mostrou o caminho. Não vou à Igreja todos os domingos, mas agradeço todos
os dias pelas conquistas, e por ter uma família unida, que nesta vez me viu trabalhando com o
objetivo comum de ser útil para nossa comunidade. Mantive um bom relacionamento, aliás,
um ótimo relacionamento com todos os outros candidatos e candidatas de todos os partidos.
E isso me fez crescer no conceito popular. Consegui como objetivo alcançar aquilo que
buscava. Estou aqui hoje, muito feliz e quero agradecer a todas as pessoas que acreditaram
no meu trabalho, na minha proposta. Espero estar apto para poder corresponder as
expectativas hoje voltadas a mim. Dito isso, Sr. Presidente, senhores Vereadores,
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Vereadoras, cumprimento a todas as pessoas aqui presentes. Gostaria de propor um acordo
aos nossos Vereadores, a nossas Vereadoras, um acordo público com todos vocês de manter
um bom relacionamento, democrático, respeitoso, pois só assim poderemos resgatar o bom
nome desta Casa junto a nosso povo. Não vamos aqui voltar ao passado, cabe já foram
julgadas as pessoas que erraram. Eu gostaria de, em benefício de nossa comunidade, volto a
dizer manter um trabalho respeitoso e harmonioso, auxiliando o Sr. Prefeito, sempre que
possível, porque ele também tem como objetivo o melhor para o nosso município. Não vou
em nenhum momento voltar ao passado, o que deixaram de fazer esse ou aquele, não soma
nada. Não é isso o que nosso povo espera. Espera de nós um ótimo trabalho e com bastante
honestidade. São quinze Vereadores hoje nesta Casa. Muitas pessoas me falam, me cobram,
inclusive sobre como será o trabalho, se vamos trabalhar honestamente, se vai acontecer isso
ou aquilo, e eu respondo da seguinte maneira, fiquei muito feliz com o convite do Presidente,
que nos convidou nesta Casa para vir a uma reunião essa semana, em que ele nos propôs que
serão suspensas as diárias de viagens. Quando o Vereador viajar a trabalho a serviço
autorizado por esta Casa, ele terá direito ao ressarcimento, ou seja, vai receber aquilo que
gasta. Não haverá mais diárias, pelo menos por um período. Com isso, ele já demonstra, e eu
fiquei muito feliz, mas principalmente a aceitação foi unânime por todos os Vereadores.
Todos entenderam que devemos economizar e zelar pelo dinheiro público. Esse é um
exemplo que esta Casa já está dando, e ontem inclusive foi repassado por todos nós com
exceção do Vereador Lauri, que tinha problemas de doença na família, mas todos nós
estávamos presentes com o Sr. Prefeito, quando foi repassado por esta Casa um valor de R$
90.000,00 (noventa mil reais), que será investido na saúde. Já estamos assim cumprindo
aquilo que prometemos, como também cumprimos com nossa população a reabertura do 24
Horas, que já está funcionando. Isso foi uma promessa de campanha, mas não seria possível
se não fosse com a ajuda de todos, contamos com a ajuda de todos os Vereadores para que
possamos manter aquele trabalho, manter o 24 Horas aberto. O nosso povo será bem
atendido com a farmácia 24 Horas, com psiquiatra, isso foi prometido na campanha. E só vai
se manter se todos nós permanecermos unidos em busca desse objetivo, que, com certeza, eu
sei, independente de sigla partidária, todos têm essa boa ideia, e assim vamos vencer. Uma
das principais reivindicações que também se diz a saúde é importantíssima, mas de que
adianta a saúde se não temos segurança. Se não tivermos um bom policiamento, somos
assaltados, mortos, mesmo com saúde. Não devemos esquecer do que prometemos na
campanha de que uma iniciativa do Vereador Eduardo de num próximo encontro discutirmos
o assunto com o Sr. Prefeito e que seja posto em prática logo esse auxílio financeiro aos
policiais que moram no município de Taquara e para que mais policiais possam vir e
permanecer aqui. De nada adianta termos saúde se não podemos sair à noite, se nos
preocupamos quando nosso filho sai para trabalhar de moto, não sabemos se ele vai voltar e
devemos agradecer se assaltarem e levarem só a moto, não matarem a ele também. Gostaria
de se por algum motivo falhei, desrespeitei alguém durante a campanha eu me desculpo por
isso. Se o fiz, não foi intencionalmente. E este Vereador que vos fala estará à disposição
como eu dizia em campanha por 24 horas, se não puder resolver o problema, eu vou levá-lo a
quem o possa. Obrigado, Senhor Presidente! VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO
RANGEL: Quero saudar o Senhor Presidente, a Mesa, demais colegas Vereadores, saudar
também a minha esposa, meus filhos, que se fazem presentes, Presidente do Partido Social
Cristão de Taquara, auditório, e ouvintes da Rádio Taquara. Saúdo a todos, com a paz do
Senhor. Esse momento que estamos vivendo hoje, eu e os demais colegas Vereadores eleitos
para a Legislatura 2013-2016 para mim é uma grande honra poder representar aqui meus
colegas de partido, apoiadores, demais pessoas que contribuíram no período da campanha
eleitoral, e de uma forma muito especial, todos aqueles cidadãos que depositaram sua
confiança no projeto desenvolvido por nós do Partido Social Cristão de Taquara, permitindo
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que obtivéssemos a expressiva votação registrada no dia 07 de outubro. Mas, mais do que
isso, é também a realização de um sonho, nascido há pouco mais de oito anos, cujo
amadurecimento foi fruto de um importante trabalho realizado com a ajuda de muitas pessoas
queridas entre amigos de longa data, familiares, e pessoas que fomos conhecendo durante
essa caminhada, que também se tornaram grandes e importantes amizades. Quando decidi
concorrer à vereança, há quatro anos, fui em busca de uma agremiação partidária que fosse
capaz de contemplar os meus ideais políticos e de vida. Nesse processo, conheci o PSC,
partido com o qual me identifiquei por ter encontrado em seu programa a defesa daquela que
considero a principal instituição de qualquer sociedade: a família. Defesa essa feita sob a
égide dos princípios cristãos. Como o partido ainda não estava organizado em Taquara, com
a participação de valentes e seletos companheiros, fundamos o PSC aqui no nosso município
com a intenção de fazer a diferença na política local. Desse modo, desde os nossos primeiros
discursos, fizemos questão de deixar claro que não viemos para ser mais uma organização
partidária. Baseados naquilo que acreditamos e guiados por Deus, nos dispusemos a fazer
política para o bem da maioria e não apenas de eventuais apadrinhados em benefício pessoal
como muitos têm feito. Nossa atuação na Câmara e em quaisquer outros órgãos públicos
continuará sendo regida por esse ideal. Moro no interior do município, onde trabalhei por
muitos anos na agricultura familiar. Nesse meio, tive a oportunidade de colaborar com a
criação e organização de importantes entidades como a ATAF (Associação Taquarense da
Agricultura Familiar) e a ARTAP (Associação Regional Taquarense de Apicultura), que
possibilitaram entre outras conquistas a comercialização do que é produzido pelos
agricultores locais para merenda escolar e o mel de nossos apicultores para todo Brasil.
Como reconhecimento por esses serviços prestados aos trabalhadores rurais de Taquara, o
governo que encerrou na semana passada me nomeou diretor geral de agricultura, cargo que
ocupei por mais de dois anos e tive a oportunidade de desenvolver um trabalho que foi
reconhecido pelos agricultores taquarenses, cujo objetivo foi sempre facilitar a vida do
homem do campo e melhorar sua renda e condições de trabalho. Como cristão de berço,
empenhei-me e tive participação decisiva na criação da Associação dos Pastores da Cidade,
organização que aproximou o povo cristão do poder público, possibilitando a realização da
noite gospel na Expocampo, os cafés do Prefeito com os líderes religiosos e a 1ª marcha para
Jesus. Nosso discurso de campanha pautou-se na continuidade aqui no legislativo municipal
na defesa desses três pilares da sociedade: a família, o povo cristão, e a agricultura. Desse
modo, coloco desde já o mandato à disposição para isso e em favor de qualquer iniciativa que
venha a melhorar nossa cidade. Muito obrigado! VEREADOR RÉGIS BENTO DE
SOUZA: Deus, muito obrigado por mais um dia de vida! Senhor Presidente, Senhores
Vereadores, Senhoras Vereadoras. Venho a primeira vez a esta tribuna me colocar à
disposição não só de todos, mas de todas as coisas que são de necessidade e são de
enfrentamento da sociedade. A quem não me conhece e aqueles que já me conhecem
certamente verão aqui um enfrentamento total a todas as questões que venham a beneficiar
ou até mesmo prejudicar a nossa sociedade. De forma, agradeço a atenção da imprensa falada
escrita e internet, agradeço à minha família, família dos meus amigos. Venho aqui fazer um
chamamento ao meu colega Vereador Adalberto Soares, pois somos da categoria dos
rodoviários. Há pouco no início da Sessão, pedi para que nos abracemos às coisas da
categoria dos rodoviários, que trouxe o nosso sustento até hoje. Também, faço um
agradecimento, isso porque venho conversando com vários trabalhadores não só da nossa
cidade, mas de 37 municípios onde atuamos, ao Vereador Eduardo Kohlrausch com relação
àquela tratativa na rua da rodoviária, aquilo vem de encontro não só aos usuários que se
beneficiam daquilo, mas aos trabalhadores que precisam de uma boa qualidade nas ruas de
nossa cidade. Ao Prefeito Tito, ao Vice Pimentel, um forte abraço. Desejo sorte, sabedoria,
atenção, compreensão, e venho fazer alguns encaminhamentos que acho que devem ser
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observados. Primeiramente na forma de sugestão e de chamamento de atenção. Conversei
com o Vereador Guido com relação à opinião dele quanto aos tachões de nossa cidade.
Tivemos algumas opiniões um pouco encontradas, algumas sugestões de médio e longo
prazo. Vi também na imprensa algumas tratativas de companheiros de nosso partido
(PMDB), companheiro Paulo Möller, Secretário de trânsito, companheiro Renato Lamperti,
Secretário de Indústria e Comércio, os quais tiveram na Secretaria de Infraestrutura do
Estado tratando de questões ligadas ao trânsito e infraestrutura do nosso município. Também,
me chamou a atenção um vazamento tremendo de água aqui na esquina do Colégio Santa
Terezinha que não é de hoje. Eu acho que é uma questão importante que a Corsan deve
observar até porque eles já fizeram a recuperação já de um buraco que tinha na frente do
Santa Terezinha, o Prefeito já anunciou que foi uma tratativa dele. À Defesa Civil do nosso
município, peço uma atenção especial e uma prevenção. Janeiro, fevereiro e março são meses
excelentes, mas ainda em janeiro, fevereiro, março e até dezembro, tivemos inundações em
diversos bairros do nosso município sem o rio encher. Isso quer dizer que precisa uma
fiscalização das populações, da água fluvial e cloacal do nosso município. Um exemplo no
Bairro Santa Maria, na Rua Francisco de Freitas, Cincinato Cardozo, Cassandra Fritscher,
choveu uma simples chuva, estava lá o bueiro entupido. Acho que é uma questão de
prevenção e fiscalização de situações que devem ser observadas. Trato também da questão
das vagas nas creches, elas não só devem ser ampliadas, mas também respeitadas a fila de
inscrições das pessoas interessadas por seus filhos. Venho recebendo reclamações de que isso
não vem sendo observado. Ao Secretário de Educação uma saudação, desejo a ele bastante
sorte, sucesso e sabedoria em suas atividades. Também, teremos que tratar de uma questão
que é um problema crônico de nosso município: as linhas de transporte coletivo de
passageiros, tanto urbano quanto do nosso interior. No interior mais especialmente, porque se
tratam da qualidade dos veículos que estão trafegando naquela região, tanto quanto a questão
do transporte coletivo escolar. Estamos aí em breve de retornarem as aulas, existem muitas
crianças que ainda têm uma necessidade e certamente vários pontos não só a questão de não
ter o transporte levam a ter essa deficiência. Também, a telefonia móvel no interior deve ser
observada e ser enfrentada em vários momentos, mas eu acho que tem que ter uma ação
efetiva. Devemos não só falar, devemos fazer. A finalizar, Sr. Presidente, acredito que o
funcionalismo público merece uma atenção especial também com os problemas estruturais
que devem ser enfrentados. Mobilidade urbana, infraestrutura, funcionalismo são problemas
a serem enfrentados. Deixo um forte abraço, e uma mensagem: Onde há respeito, não existe
diferença. Um forte abraço e muito obrigado! VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO
RODRIGUES DOS SANTOS: Quero saudar o Senhor Presidente, comunidade, MesaDiretora, os colegas Vereadores e toda comunidade taquarense. Quero aqui iniciar o meu
primeiro pronunciamento nesta Casa Legislativa, agradecendo a Deus por estar aqui hoje.
Agradecer a minha família, o envolvimento das pessoas da comunidade que acreditaram que
eu poderia estar aqui hoje, representando a comunidade. Quero saudar também o nosso
Prefeito Municipal eleito, falar que não vai ser fácil, nós temos um fardo bastante pesado
para carregar, mas eu acho que as pessoas que vieram para cá foram escolhidas não foram
por acaso. Foram pessoas que a comunidade acreditou, que vão ajudar a construir um novo
momento para o nosso município. Quero saudar também aqui o Presidente do PP, também o
do PSC, porque sem esse apoio que tivemos de partidos, o apoio da comunidade, sem o apoio
dos nossos candidatos que não tiveram a oportunidade de estar aqui hoje, mas nos ajudaram
para que nós estivéssemos aqui hoje, representando essas pessoas e a comunidade. Quero
dizer que venho de uma luta social bastante grande, acredito na renovação, acredito que
estamos num novo momento da nossa cidade, a evolução das políticas públicas tem que
acontecer, a comunidade proclama por isso, e acho que é um momento que cabe a nós essa
responsabilidade de iniciar esta evolução. Acho que as pessoas que estão preocupadas
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realmente com a melhoria da comunidade. É isso que nós precisamos. Respeitando,
divergindo, acho que tem muitas coisas que temos que lutar para melhorar. Daqui a
pouquinho, teremos alguns desencontros com relação a pensamento, mas que não passe
disso. Tenho certeza de que surge um novo momento para nosso município e esse momento
tem que ser bem aproveitado por nós. A comunidade nos trouxe para cá para que a gente
conduzisse as políticas públicas na evolução de que ela precisa. Por falar em políticas
públicas, ontem participei junto com os vereadores da reunião com o Prefeito. Infelizmente,
não pude ficar até o final porque já tinha um outro compromisso agendado e não pude ficar.
Mas, percebemos já a movimentação do Prefeito Municipal com o intuito de buscar a
melhoria que a comunidade está precisando. Acho que nesse primeiro momento temos que
analisar, avaliar e procurar a ajudar de todas as formas para que possamos buscar a melhoria
dessa tão sonhada política pública. Quero dizer para vocês que já senti a questão do 24
Horas, já está aberto, já está atendendo realmente as 24 horas de fato, o que é importante para
nossa comunidade, mas também acho que essa movimentação foi importante nesse primeiro
momento, mas nós não podemos esquecer que os atendimentos nos bairros tem que
continuarem. Percebemos a movimentação de buscar os médicos dos postos das vilas, dos
bairros para que viessem atender no Posto 24 Horas. E eu acho que logo após a isso, esses
médicos devem retornar, dar o atendimento no bairro para que não canalize também tudo no
24 Horas, que vai acontecer o que já estava acontecendo anteriormente, o 24 Horas não
atendia, acabava lotando o hospital, e a comunidade novamente passando pela dificuldade de
atendimento. Nós entendemos que o nosso município vem com muitas dificuldades, em
todos os bairros, em todas as ações nós temos dificuldade. Talvez, não seja apenas em nossa
cidade, eu acho que o país passa por essa dificuldade, nós temos um governo federal que
abocanha todos os recursos, e os municípios acabam ficando a Deus dará, sem conseguir
cumprir o papel. Nós somos um ente federativo, e, na realidade, deveria ser os municípios
fortalecidos, e hoje nós temos o governo federal fortalecido, e os municípios cada vez mais
pobres. Essa é uma questão que temos que refletir muito, nós vamos ter eleição daqui mais
uns dias para deputado e nós temos que começar colocar pessoas que realmente estejam
comprometidas com as causas municipais. Eu também quero agradecer, eu não podia deixar
de falar, com relação à questão do Bairro Aimoré, Mundo Novo, entrada do bairro Empresa e
Santa Terezinha, onde nós tivemos lá com o Vereador Balbino, em Porto Alegre, tivemos
audiência com o Diretor geral do DAER, com o diretor de rodovias, que acabou originando a
vinda do diretor à Taquara, em que esse se comprometeu em já a partir do dia 14 agora
começar a fazer movimentações na faixa ali para que traga mais segurança para aquelas
pessoas que utilizam aquela travessia. Eu acho que só esses quatro bairros, se não 60%,
representam 50% de toda a comunidade taquarense. Obrigado, eu quero agradecer a todos, e
quero dizer que quero ser uma ferramenta junto com cada Vereador para que o nosso
município possa se desenvolver. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER:
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Taquara, meus caros colegas
Vereadores, senhores e senhoras, demais autoridades presentes, imprensa que também aqui
se encontra. É com muita emoção e reconhecimento que começo as minhas palavras dizendo
obrigada. Obrigada primeiramente a Deus, que me permitiu ter saúde, serenidade e
determinação para conseguir chegar até aqui. Obrigada à família maravilhosa que eu possuo
e que me deu todo o apoio necessário para que eu pudesse estar nessa caminhada, meus pais,
minha irmã, sobrinhas, especialmente o meu esposo. Obrigada a todos os meus amigos,
companheiros, parceiros de todos os momentos por estarem presentes nesses momentos.
Obrigada a todos os meus colegas de coligação, companheiros diários na batalha, levantando
a bandeira e caminhando por todos os recantos dessa cidade. Obrigada a meus colegas de
partido, que em comum conseguimos chegar até aqui. Obrigada a todos que caminharam lado
a lado comigo, acreditando em mim e nas minhas propostas. No início, era só um sonho. Um
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sonho. Com a união de todos, tornou-se realidade. Obrigado aos meus fiéis escudeiros Paulo,
Igor, Zé. Agradeço a confiança em mim depositada. Sinto-me extremamente honrada com o
carinho e a credibilidade que as pessoas externaram através de seu voto. Pretendo trabalhar
sempre pelos interesses da nossa comunidade, na busca do desenvolvimento, da saúde, da
educação, da preservação do meio ambiente. Taquara é uma cidade com privilegiada
localização geográfica, com cinquenta e quatro mil e seiscentos e cinquenta e seis habitantes
segundo IBGE em 2010. Um enorme peso histórico na nossa região, pois é a cidade mãe de
todas as outras cidades. Merece de nós eleitos nada mais do que um trabalho muito sério e
com muita dedicação. Fomos escolhidos para elaborarmos as leis que permitirão que o
governo aconteça. Recebemos uma missão de enorme responsabilidade e complexidade. Que
tenhamos a sabedoria e o discernimento necessários para desempenharmos da maneira mais
correta as nossas atribuições. Que os nossos sonhos não venham a morrer antes de
realizarmos o sonho daqueles que acreditaram em nós. Que tenhamos a vital sabedoria de
sentirmos os encantos da alma, tendo paciência, educação, respeitando a razão, sendo firmes
sem ferir, sendo bondosos sem sermos manipulados. Existem soluções mágicas para os
problemas de nossa cidade? Não. É necessário que se trabalhe com seriedade e muito. O
único local em que sorte vem antes de trabalho é o dicionário. Então, se tivermos um
trabalho sério, teremos sorte com certeza. Os desafios para o desenvolvimento de nossa
cidade pertencem a todos. Precisamos unir forças e trabalhar em parceria, que é a palavrachave para o desenvolvimento. Eu tive uma prova bem concreta do que significa ter parceria
e união ao longo da minha campanha, porque se não fosse isso, eu não teria chegado até aqui,
porque quando eu me acidentei e quebrei o meu pulso, eu precisei ter parceiros,
companheiros para conseguir ir adiante. Que a nossa maior riqueza seja a solidariedade para
aqueles que vivem com a carência. Que nossos projetos possam trazer a esperança e ajudar a
superar os obstáculos, avançando sempre rumo a uma cidade melhor para se viver, que é o
que todo taquarense quer. Eu quero uma cidade modelo para as pessoas e para os animais.
Pablo Picasso, pintor espanhol, disse: “O que já fiz não me interessa, só penso ainda no que
não fiz”. É assim que eu me sinto hoje para enfrentar os próximos desafios. Que nossos
caminhos sejam iluminados. Vamos ao trabalho, vamos a boa luta. Muito obrigado!
VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Quero
cumprimentar o Senhor Presidente e as demais pessoas presentes na Casa, colegas
Vereadores. Quando entrei hoje pela manhã aqui, disse a algumas pessoas sentadas na frente
que nós precisamos ver esta Casa mais lotada. Precisamos ter presente quem nós
representamos, quem através do voto nos colocou aqui para legislar. Fui professora durante
trinta e quatro anos. Dia 07 de outubro, elegi-me vereadora, dia 20 de outubro me aposentei.
Enquanto professora, sempre entendi que nós trabalhamos quando nós temos paz, próximos,
alunos próximos, e pessoas olhando o nosso fazer bem de perto. Então, eu penso que é hora
da nossa comunidade estar mais presente para que tenhamos mais vontade de fazer certo e de
fazer bem. Nós estamos aqui representando o povo. Nós também somos povo, povo carente
em algumas horas, satisfeitos em outras, mas nós temos muitas coisas que, com o olhar de
cidadão, percebemos que precisamos melhorar, modificar. Agora, nós estamos aqui
legislando, e legislar quer dizer trabalhar para defender ideias, projetos e fazer bonito, porque
se não como diz o nosso presidente e muito bem diz, temos respostas nas urnas, na eleição; e
tivemos respostas nas urnas na última eleição, tanto que a nossa Casa Legislativa está quase
completamente mudada. Somos novos, mantiveram-se alguns nomes, outros foram trocados.
Temos um trabalho muito sério a desenvolver em uma cidade que precisa muito de pessoas
comprometidas com a mudança. Eu relutei muito e, quando eu tinha vinte e alguns anos, fui
convidada pela primeira vez para ser candidata a Vereadora. Levei mais ou menos vinte e
sete anos para dizer sim a uma sigla partidária e concorrer a Vereadora. Vinte sete anos em
que pensei que talvez não fosse necessário eu estar aqui, mas como eu participei, o Beto
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estava junto e a Marilene também, de alguns movimentos da consulta popular, que é uma das
únicas formas de vir dinheiro do governo do estado para os municípios, e eu estive nesta
tribuna defendendo a sigla da educação e estive na Faccat também com o microfone na mão
defendendo verbas para projetos sociais, eu me motivei nesses momentos há uns três anos
atrás, e entendi que aposentada sim, mas velha não; e com capacidade para buscar alguma
coisa para o nosso município. Não vou ter só a bandeira da educação, mas vou ter sim
principalmente a da educação, porque senhores, esta semana eu ainda li algo a respeito disso:
povo educado se cuida. Povo educado cuida do outro. Povo educado cuida da sua saúde. Se
nós investirmos pesado em projetos sociais em educação em tempo integral, nós teremos
pessoas que se cuidarão, que cuidarão do outro. Portanto, poderemos ter um investimento
menor em saúde e em segurança. A consequência é natural. Já ocorreu em outros lugares e
tem sido posto isso na mídia como verdade, acontece. Se nós investirmos pesado em
educação, nós gastaremos menos em segurança e menos em saúde. Isso é uma coisa de nós
pensarmos porque é importante. Antes de ser eleita, eu não perdia o sono. Mas, depois de
eleita, eu já perdi várias vezes o sono à noite. A preocupação é grande, porque eu gosto que
me digam não parabéns por eu ter vencido, mas boa-sorte vereadora porque precisamos.
Gosto de ouvir boa sorte. Ontem entrei no face, aliás, hoje eu acho que era umas 4h30min da
manhã, e li uma frase: “durma com ideias, acorde com atitudes”. Acho que foi Deus que me
conduziu à frente do computador. Ali eu postei o seguinte, eu gostaria de ler rapidamente
para vocês: Graças a Deus ainda existem pessoas de boa vontade, e percebo-as agora
reunidas no Legislativo de nosso município, boa vontade para o trabalho, intenção precípua,
primeira de mudanças para o resgate e qualificação do bem comum, caminhada difícil, mas
certamente na direção do resgate de uma imagem que foi bem dilacerada por alguns titulares
das cadeiras ora ocupadas por nós. Que Deus continue nos iluminando para que nós sejamos
protagonistas de uma história política em que os resultados sejam percebidos pela
comunidade taquarense, da qual através do sufrágio do voto nos fez seus legítimos
representantes. Que Deus nos ajude. Muito obrigada! VEREADOR TELMO VIEIRA:
Bom dia Senhor Presidente, bom dia à Mesa, meus colegas Vereadores. Bom dia especial ao
público que está aqui se encontra presente. Quero fazer um agradecimento especial a um
amigo meu que está aqui presente, João, que durante a campanha esteve à frente caminhando
nesse pleito. Hoje me encontro na posição de vereador, que é um representante duma
população que há tanto ficou à mercê da administração. Estou aqui porque fui procurado por
vários partidos, mas aquele que me identifiquei foi o PTB, partido do atual Prefeito, Titinho,
que chegou lá em casa juntamente com o Balbino, hoje eleito vereador, e as propostas às
quais eles se referiram vinham de encontro ao que eu queria para Taquara, e essas propostas
fizeram com que nós chegássemos onde chegamos. Dito isso, quando o Vereador Balbino se
referiu dizendo que já tinha tentado outras vezes e não tinha chegado, eu digo tudo está nas
mãos de Deus. Ele nos colocou junto nesse momento para nós lutarmos juntos para nós
fazermos a diferença assim como fala o Vereador Eduardo, o qual tenho uma imensa
simpatia, porque é um homem que está lutando a tempo pelo município. Eu vim a ele somar
juntamente com toda a bancada do PDT, do PMDB, e em especial do PTB, juntamente com o
PSDB, com o PSC, com o PP. Não estou aqui para só representar o meu partido, mas
também tenho a confiança no meu partido nas questões administrativas e nas propostas e no
plano de governo do meu Prefeito, o qual quero parabenizar pelas atitudes já tomadas. Quero
fazer um agradecimento especial, primeiramente, já me equivocando porque já devia ter
agradecido a Deus porque como eu disse antes tudo está sob a sua vontade. Muitos me
perguntaram “Telmo, como tu chegaste, que mágica que tu fizeste na primeira vez?” Eu
disse: confio em Deus. E se nós não somos donos da nossa vida, se a nossa vida pertence a
ele, então e coloco perante a ele e prego que seja feita a vontade dele. Quero honrar a
vontade de Deus, que me colocou aqui para ser um representante dessa população. Quero
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honrar a confiança de cada amigo, dos 609 amigos que votaram em mim. Quero honrar a
confiança de minha esposa, da minha família, em especial de minha mãe, por ela estou aqui.
Nós sabemos que as condições as quais se encontra Taquara hoje são de extrema necessidade
em muitas localidades. Mas também sei que quando andava por aí caminhando, pleiteando
essa campanha, eu tive conhecimento das necessidades de cada comunidade. Nós sabemos
que mudam vereadores, muda prefeito, muda presidente, mas as nossas necessidades básicas
do lar, nós temos que lutar por elas. Temos que trabalhar para colocar comida e melhorias
para dentro de nossa casa. Mas o que se refere à administração, há muito nós estamos, ou
estávamos refém, e isso é ruim, porque nós pagamos por tudo isso. E tal feito, eu acho que
nós devemos ter bons administradores, por isso a minha confiança no atual prefeito Titinho,
no vice, Doutor Pimentel, e em toda essa legislatura que se formou com o voto desses
cidadãos, que estão desiludidos com os políticos. Isso, eu ouvi muito, e hoje, o que eu escuto
são pessoas ansiosas, querendo saber quais as mudanças, o que vai ser feito, mas eu sei eu
quero ser um exímio representante da população taquarense. Sei dos nossos interiores, em
especial, Padilha, Vila Tereza. Quero dizer a eles que a creche tão prometida, e foi promessa
que não foi cumprida no governo passado, já está em tratativas com o Prefeito, e vamos tratar
para que seja cumprido. Quero dizer também ao vereador Beto Timóteo que o Posto 24
Horas está funcionando e junto com ele o Posto da Empresa, o do Eldorado, o do Mundo
Novo, que está em construção, e o Piazito que está em funcionamento. Então, parabéns à
atitude do Prefeito. Muito Obrigado! VEREADOR VALDECIR VARGAS DE
ALMEIDA: Bom dia a todos, uma saudação especial ao Vereador Nelson Martins,
Presidente desta Casa, demais colegas vereadores. Saudar as pessoas presentes, à imprensa,
também os ouvintes da Rádio Taquara. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por ter
me colocado mais uma vez neste lugar, agradecer muito à minha família, que me ajudou
muito, às pessoas que acreditaram e trabalharam por mim, que conhecem meu trabalho e
confiaram mais este mandato, terceiro mandato, sendo o vereador segundo mais votado.
Agradeço muito às pessoas que acreditaram em mim e, com certeza, estarei sendo vereador
de todos, não só dos que votaram em mim, mas defendendo o bem comum da comunidade de
Taquara. Como sempre fiz, estarei à disposição da comunidade sempre 24 horas a serviço do
povo, trabalhando muito pela saúde, muito também pelo desenvolvimento de nosso
município, acreditando que devemos investir cada vez mais nas empresas locais, ajudando o
crescimento dessas empresas, porque não é trazendo empresas milionárias de fora que o
nosso município vai crescer com arrecadação, é sim dando incentivo para as que estão no
município e são do município e que estão crescendo, gerando emprego e renda. Desejar
também sucesso ao prefeito Titinho, ao vice Pimentel, que eles possam colocar em prática
seus projetos para o bem de Taquara, para o crescimento de Taquara, e o que for bom para
Taquara, estarei sim votando favorável, votando pelo crescimento, pelo bem-estar da nossa
comunidade, porque vejo que não é porque sou da outra sigla, que sou da oposição, que devo
ser uma oposição ferrenha, desrespeitosa. Temos que cobrar, mas trabalhar unidos. Achei
uma atitude muito bonita do Presidente desta Casa, o que o senhor fez ontem, como o senhor
disse o que é bom vamos dividir o que é ruim também. Aquela atitude de nós irmos junto
entregar aquele cheque lá para o Executivo, sobra desta Casa, que é muito importante para
essa união. Sabemos, o Vereador Eduardo, que é do bairro, o Vereador Beto, Vereadora
Sirlei não é do bairro, mas é bastante atuante ali e todos os demais vereadores que fizeram
voto no bairro sabem a importância que é aquela obra do Arroio Sonda. Ontem já pedíamos
ao prefeito para que desse uma atenção especial, porque aquilo continua, para evitar os
alagamentos e as demais obras como a de educação infantil, que está em construção, o posto
de saúde. Certamente o prefeito dará continuidade para que possa ter um bom atendimento à
comunidade e dizer aqui que conforme diziam que é importante a abertura do Posto 24
Horas, a farmácia ali, mas é importante sim também continuar dando o atendimento que
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vinha sendo dado no hospital e nos postos dos bairros. Isso é muito importante; e dizer a
todos que estarei à disposição sempre da comunidade quando precisar me ligam, me chamam
pois estarei nesta Casa também, procurarei estar todas as segundas-feiras aqui, a hora que é a
Sessão, atendendo à comunidade durante o dia para que possa tentar resolver os problemas.
Senão, estarei sempre à disposição e desejar a todos, dizer o meu muito obrigado, um grande
abraço a todos. Que Deus ilumine a todos com muita paz! VEREADOR NELSON JOSÉ
MARTINS: Farei uma pequena manifestação, todos os vereadores já se manifestaram. Dizer
que a realidade, todos nós após uma eleição sabemos que temos os caminhos guiados por
Deus. Depois sim, vem a parte da família, que nos ajuda, os amigos que ajudam a gente na
eleição, temos que fazer um voto de reconhecimento disso. Depois de eleitos, provavelmente,
esses amigos vão nos procurar, não só esses, mas nós somos hoje vereador não só daqueles
que nos ajudaram nem daqueles que nos votaram em nós, somos vereadores do município.
Não é porque a pessoa não votou e nós, que nós vamos deixar de atendê-la, porque nós
tínhamos muitos candidatos para escolha, cento e poucos candidatos, e a população se divide
nessa escolha. Vocês que chegaram são vereadores de toda a comunidade, independente se
votaram ou não. Temos que reconhecer que não nos elegemos sozinho, nós precisamos ter
todos aqueles votos que o partido soma. Então, quero reconhecer e agradecer a todos que
participaram do nosso partido, mais uma coligação do PRB, que teve uma candidata,
reconhecer que nós só estamos aqui porque todos os votos que foram somados para que
pudéssemos chegar aqui eu e o vereador Régis. Bem, pessoal é o seguinte eu como
presidente, estou tomando algumas atitudes. Ontem já fui chamado de mão-de-ferro, ditador.
Isso é um problema que eu tenho que resolver. Primeiro porque, quando veio um projeto a
esta Casa para que nós escolhêssemos se nós ficaríamos com dez vereadores ou quinze, eu
fui um dos que defendi a ideia dos quinze, junto com o vereador Lauri, Valdecir, e os que
estavam aqui, Eduardo. Então, nós fizemos a defesa até porque a Câmara de Vereadores no
passado tinha menos habitantes e nós tínhamos quinze vereadores, e quero dizer dado o
tamanho do nosso município se nós tivéssemos vinte vereadores e todos quisessem trabalhar,
com certeza, haveria trabalho para todos, porque muitas vezes a comunidade não pode chegar
em nós, nós é que temos que chegar à comunidade. As pessoas do interior não conseguem se
deslocar, mas ela liga, e muitas vezes o Vereador tem que se deslocar até ela. As medidas
que estou tomando nesta Casa é para depois eu não responder por aquilo que deveria ser
olhado no começo para não cometer erros. Erros administrativos todos nós cometemos, mas
nós temos que ter a concepção de uma coisa que nós temos aqui na Casa um orçamento, e
esse orçamento tem que ser respeitado. Se nós não respeitarmos, provavelmente ali na frente
seremos apontados pelo Tribunal de Contas podendo cair na improbidade administrativa e
nem poder concorrer em cargos públicos na próxima eleição. Só estou passando isso porque
alguém pode procurar vocês para se queixar, isso é uma responsabilidade minha e se for para
ser certo e ser chamado de mão-de-ferro, pode ter certeza que serei chamado de mão-deferro. Realmente, eu vou procurar levar as coisas dentro daquilo que está nas leis do nosso
município. Nós temos alguma coisa a cumprir, vamos cumprir. Eu, como disse para vocês,
essa não quero dividir com vocês, essa vai ficar sozinha comigo. Vou tomar essas
providências, estou tomando essas providências, vou fazer tudo aquilo que for necessário
para que a Casa tenha um bom desempenho, e aqueles que estiverem nesta Casa recebendo
nesta Casa, fora nossos funcionários estatutários, os outros que estiverem nesta Casa têm que
trabalhar para corresponder para comunidade saber que as pessoas que vieram aqui não
vieram para brincar, ou seja, os cargos em comissão vieram para trabalhar. Então, essa parte,
vocês podem, e eu até gostaria que alguém que receber algum pedido, alguma coisa que
liguem para mim, se tiver alguma dúvida. Mas esse é um problema que eu tenho que
resolver. Vou a partir da semana que vem passar ao vereador Adalberto e o Eduardo, que
compõem a Mesa, que eles têm que estar por dentro daquilo que estou fazendo. Passarei a
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eles, até para depois eu não ser cobrado. Acho que estamos no caminho certo, cada um
tomará a sua decisão partidária, decisão de voto, mas o que nós temos que fazer o que
fizemos antes. Eu como disse para vocês, quero repartir com vocês tudo o que é bom, mas
quero repartir o que é ruim também, a não ser essas coisas que eu tenho que tomar, que o
presidente tem que tomar decisões e ver o que é necessário fazer. Provavelmente, nós vamos
repartir algumas ruins. Eu quero dizer para vocês, um dia me queixei para minha mãe, uns
anos atrás, e ela disse: “tu não quer pegar só o bom, tu tem que pegar uma parte do ruim e
uma parte do bom, porque senão o outro vai pegar só o ruim se tu pegar só o bom”. Nós
estamos aqui é para isso mesmo, isso eu guardei e enquanto eu estiver vivo, vou guardar isso
comigo. Quero passar para vocês aqui que tem uma convocação dos Vereadores para
audiência pública pedida pelo Ex-Prefeito sobre a gestão da saúde. Será no dia 14 de janeiro,
às 18h, tem essa convocação para os vereadores. Quero convocar também vocês para nossa
Sessão Ordinária do Legislativo, dia 07 de janeiro de 2013, às 19 horas. Nós vamos ter um
projeto da Câmara, que nós temos que fazer dado a queda no orçamento, porque o governo
federal faz uma coisa, o governo tira IPI de diversos produtos. Só que o governo federal não
paga, quem paga é o estado e os municípios, é nós que perdemos. Tudo isso que acontece, o
governo faz aquele alarde dizendo estou tirando IPI do automóvel. Então, ele não precisa
fazer alarde porque quem paga é o município. Pode olhar na receita do município. Eu quero
dizer para vocês uma coisa, eu tenho que me colocar dentro daquilo que eu vou arrecadar.
Não tenho como fazer nada diferente, nós temos um percentual de folha de pagamento, se
sobra num, mas tu não pode usar no outro porque as leis são assim. Se usar, eu vou ser
apontando pelo Tribunal de Contas, tem que devolver dinheiro, serei multado, podendo ser
punido lá na frente. Então, nós temos um projeto que vai entrar segunda-feira, vou conversar
agora com o nosso assessor jurídico. Por isso, entrarei em contato com vocês. Todos vocês
têm telefone, entramos em contato na segunda-feira de manhã. Eu já quero dizer que
combinei com vocês e quero ainda hoje de tarde assinar um decreto em que serão suspensas
por tempo indeterminado as diárias da Câmara, porque isso foi um dos maiores problemas aí
fora. Até hoje já está na Promotoria Pública e nós não vamos entrar nessa que aconteceu. Nós
não temos nada que ver com o que aconteceu para trás. Agora, todo vereador, todo servidor
que houver necessidade de deslocamento dentro do estado será ressarcido a despesa que ele
tiver, ou seja, alimentação, passagem, mas vai haver um teto para isso também, senão daqui a
pouco alguém chegará com uma nota de um almoço de R$ 100,00 (cem reais) e isso não vai
acontecer. Quero dizer para vocês o seguinte: agradeço a compreensão de vocês, eu já fiz
isso em determinada época, e tive que ter a compreensão dos vereadores para nós darmos
uma imagem nova na Casa. Esta imagem das diárias que eu estava olhando aí realmente tem
coisas absurdas. E nós não podemos continuar com essa imagem na Casa. Agora, se houver a
necessidade de um vereador viajar para outro estado em busca de alguma coisa para o nosso
município, não é só recurso. Aqui uma época houve doação de caminhão de bombeiro, até
para buscar informações sobre doação de país vizinho que vinha para nossa região e houve
alguns gastos em relação a isso, e isso com certeza vai passar aqui no Plenário. Se um dia nós
tivermos que fornecer diárias com dinheiro da Câmara para algum vereador viajar, eu vou
colocar em votação no Plenário. Os vereadores decidirão sobre as diárias. Aquilo que eu
disse até agora nós repartimos a boa, mas já vamos começar a repartir a ruim se houver
necessidade. Então, era isso que eu tinha para relatar para vocês e vou colocar o decreto ali
na frente, eu quero que todos entendam que isso é uma coisa que nós temos que fazer, porque
eu vou passar para vocês alguns absurdos que aconteceram, e por isso, já disse uma vez e vou
repetir, como falou a Sirlei, teve bons vereadores que não voltaram, mas a população às
vezes não faz um julgamento do Nelson Martins, faz um julgamento do todo. Por isso, acho
que nós começamos numa união, teremos alguns problemas, mas tentaremos resolver esse
problema para que a Câmara continue como iniciou. Uma outra coisa que eu quero dizer para
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vocês é que não foi aberta comissão de sindicância quando houve o incêndio no prédio.
Deveria ser aberto logo em seguida. Como não abriram, nós teremos que abrir uma comissão
de sindicância. Será interna, e o resultado depois toda a população pode saber. Mas, hoje vai
ser interna, vamos ter que ver como será a sindicância. Tratarei com o nosso assessor jurídico
sobre isso. Estou convocando vocês para reunião do dia 07, nós vamos fazer o possível para
conciliar os horários em sessões extraordinárias, porque antes conciliávamos dez vereadores,
agora conciliaremos quinze. Encerrada a palavra de expediente, nada mais havendo a tratar,
às 11h25min, o Presidente declarou encerrada a Sessão. E, para constar, eu, Tiago Roberto
Mossmann, Servidor da Câmara Municipal de Taquara, lavrei a presente ata, que segue
assinada por mim e pelos demais Vereadores do Legislativo taquarense.
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