ATA Nº 3.855
Aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às dezenove horas e vinte
minutos, no Plenário da Câmara de Vereadores de Taquara, realizou-se a Segunda
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 Mário Prass Filho (PP), 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). Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador Nelson José
Martins, a Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente
Sessão Ordinária, desejando boas vindas aos Vereadores desta Casa, aos
colaboradores da Imprensa e ao público presente. Após informou que as Sessões
Ordinárias da Câmara de Vereadores de Taquara ocorrerão sempre nas segundasfeiras, a partir das dezenove horas, no qual convidou a todos para participar.
Informou ainda que encontra-se em funcionamento nesta Casa, o “Fala Cidadão” que
é um sistema de ouvidoria, onde centraliza as solicitações de serviço e opinião da
comunidade taquarense, o qual deve ser acessado através do endereço eletrônico
www.camarataquara.com.br. Para melhor andamento da Sessão, pediu a todos que
colocassem seus celulares no modo silencioso ou os desligassem. A partir deste
instante, o Presidente do Legislativo Taquarense, Vereador Nelson José Martins deu
início aos trabalhos da noite saudando todos os presentes, convidando-os para
realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso. Em seguida solicitou que a servidora
Marilene Wagner procedesse na leitura dos ofícios e das matérias que deram entrada
nesta Casa, para o conhecimento de todos. PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEI:
PROJETO DE LEI Nº 001, de 07 de janeiro de 2013, de autoria do Vereador Roberto
Timóteo Rodrigues dos Santos – Institui o Programa Municipal de Revitalização de
Calçadas em Taquara. PROJETO DE LEI Nº 002, de 07 de janeiro de 2013, de autoria da
Mesa Diretora – Institui a nova estrutura administrativa da Câmara Municipal de
Vereadores de Taquara, dispõe sobre o quadro de cargos de provimento efetivo, em
comissão e funções gratificadas, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 003, de
07 de janeiro de 2013, de autoria da Mesa Diretora – Estabelece Tabela de Valores
para os Cargos em Comissão, Funções Gratificadas e Cargos de Provimento Efetivo da
Câmara de Vereadores, e dá outras providências. Comunicado: O Presidente desta
Casa, Vereador Nelson José Martins, no uso das atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica Municipal, e com base na alínea “b” do inciso III, do Regimento Interno,
determina que: I) Ficam suspensas as autorizações e pagamentos de diárias para fins
de deslocamento para atividades de representação da Câmara de Vereadores. II) Nos
casos de viagem a serviço deste Legislativo para Município do nosso Estado, mediante
autorização prévia da Presidência, poderão ser autorizados os ressarcimentos das
despesas com base nos seguintes limites máximos por pessoa: a) Despesas com café
da manhã ou lanche: até R$ 15,00 (quinze reais); b) Despesa com almoço ou jantar:
até R$ 40,00 (quarenta reais); c) Pernoite com hospedagem: até R$ 160,00 (cento e
sessenta reais). III) Viagens de representação deste Poder Legislativo para outros
Estados e para o Distrito Federal serão submetidas à deliberação da Câmara de
Vereadores. REQUERIMENTOS: Nº 001/2013 – VEREADOR GUIDO MÁRIO PRASS
FILHO: Vem através do presente, enviar Votos de Pesar aos familiares do senhor

Afredo CaloniI, que faleceu no último sábado, dia 06/01/2013. O falecimento do
senhor Alfredo não deixou enlutado apenas sua família, mas sim a comunidade como
um todo. Devemos, porém, orar e pedir a Deus que nos dê forças para suportar esse
momento de dor. Nº 002/2013 – VEREADOR TELMO VIEIRA: Vem através do presente,
enviar Votos de Pesar aos familiares da senhora VALECI REIS DA SILVA, (Leca da
Padaria) que faleceu no último sábado, dia 06/01/2013. O falecimento da senhora
Valeci não deixou enlutado apenas sua família, mas sim a comunidade como um todo.
Devemos, porém, orar e pedir a Deus que nos dê forças para suportar esse momento
de dor. REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 001/2013 – VEREADOR
RÉGIS BENTO DE SOUZA: Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador a
nominata de todos os Conselhos do Município de Taquara em vigor, bem como do
Conselho Tutelar. Nº 002/2013 – VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA, com apoio dos
Vereadores Arleu Machado de Oliveira e Adalberto Carlos Soares: Solicito que o
Executivo Municipal informe a este Vereador qual é o itinerário que fazem os ônibus
escolares do Município. INDICAÇÕES: Nº 001/2013 – VEREADOR ADALBERTO CARLOS
SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria Competente
proceda na colocação de uma luminária na Rua Glauco Saraiva Nº 59, Bairro
Petrópolis, fundos do Ginásio da Escola Theóphilo Sauer. Nº 002/2013 – VEREADOR
ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da
Secretaria Competente proceda na revisão da iluminação pública, na estrada que
entra nos arrozeiros, no Alto Tucanos. Nº 003/2013 – VEREADOR GUIDO MÁRIO
PRASS FILHO, com apoio do Vereador Régis Bento de Souza: Solicito que o Executivo
Municipal, através da Secretaria Competente proceda na troca de nomenclatura da
Secretaria de Assistência Social para Secretaria de Desenvolvimento Social. Nº
004/2013 – Nº 004/2013 – VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Indica a
execução de adequação de calha fluvial e tratamento das margens do rio paranhana,
pois os mesmos são fundamentais para garantir a eficiência do sistema hídrico. Desta
forma as intervenções da dragagem proposta potencializam os resultados das ações
de revitalização da bacia hidrográfica, beneficiando a qualidade de vida das pessoas
que habitam as áreas ribeirinhas no Bairro Santa Maria, uma vez que minimiza as
questões das inundações que favorece as atividades de pesca e lazer, além de
melhoria da qualidade da água do rio. Outro ponto fundamental é eliminar a erosão
das barrancas do rio que serão aterradas com o excesso retirado do centro do rio. A
sugestão é que o Executivo faça o Projeto e em vez de contratar uma empresa para
executar a obra, adquira uma máquina, pois a mesma servirá para executar outros
serviços. O Município enfrenta os mesmos problemas em Localidades do interior
como, por exemplo, Vila Teresa e Padilha, onde o rio vem ameaçando a cada ano
estradas e propriedades daquelas localidades. Nº 005/2013 – VEREADOR MOISÉS
CÂNDIDO RANGEL: Patrolamento e ensaibramento do trecho compreendido entre a
Escola Municipal Açouta Cavalo, na Localidade de Açouta Cavalo até a subida do
morro dos Renck em direção a morro Alto. Nº 006/2013 – VEREADOR EDUARDO
CARLOS KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria
competente, proceda numa operação de tapa buracos nas ruas do novo asfaltamento
(entorno da Rodoviária), nos locais onde a Metroplan e a Cienteq, tiraram pequenos
pedaços para analises do asfalto. Nesses locais foram feitos buracos, e os mesmos
ainda não foram tampados. Nº 007/2013 – VEREADOR EDUARDO CARLOS
KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente,
proceda no conserto da internet do Posto de Saúde do Bairro Empresa, pois esse
problema está dificultando muito o controle de medicamentos daquele local. Nº

008/2013 – VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo
Municipal, através da Secretaria competente, proceda no corte de grama no Posto de
Saúde do Bairro Empresa, pois a mesma virou mato, o que causa a proliferação de
cobras naquele local. Nº 009/2013 – VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH:
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, proceda no
patrolamento da Rua Arlindo Cândido Rangel no Bairro Empresa, fundos do CIEP. Nº
010/2013 – VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo
Municipal, através da Secretaria competente, proceda em uma roçada e
patrolamento das ruas: Antônio Benfica de Assis e Rua Vicente L. Ferreira, próximas
ao Colégio Santa Terezinha. Tal pedido se justifica, pois o capim está tomando conta
restando cerca de 3 metros apenas de estrada para passagem de veículos. Nº
011/2013 – VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo
Municipal, através da Secretaria competente, estude a possibilidade de conserto do
aparelho de ar condicionado do Departamento de Esportes no Parque do
Trabalhador, assim como aquisição de sacos de lixo, e mais ferramentas, (carrinhos de
mão maiores e vassouras de varrer grama). Solicito ainda a possibilidade de que
também seja adquirido milho e quirera para os gansos e pássaros do Parque. Nº
012/2013 – VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo
Municipal, através da Secretaria competente, estude a viabilidade de capina da
Pracinha das crianças do Parque do Trabalhador, assim como a colocação de 01 (uma)
carga de areia da Lagoa de Osório naquele local, porque entendemos que pracinha de
criança deva ter areia e grama, pois capim como é a situação, podem ocasionar a
proliferação de cobras no local. Nº 013/2013 – VEREADOR EDUARDO CARLOS
KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente,
proceda no patrolamento da Rua Dórico Ferreira Paiva, no Bairro Santarém. Nº
014/2013 – VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: Solicito que o Executivo
Municipal, através da Secretaria competente, proceda no patrolamento e roçada da
Rua Ildefonso Pinto, no Bairro Mundo Novo, pois devido o mato estar muito alto é
grande o número de ratos. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Telegramas do
Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997,
beneficiando o Fundo Municipal de Saúde. Após a leitura da matéria a Presidente da
Casa, deu início a Palavra em Expediente concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos a
cada Vereador seguindo a ordem descrita no Artigo 91 do Regimento Interno desta
Casa. PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS.
Gostaria de saudar o Senhor Presidente, Seu Nelson Martins, os colegas Vereadores,
as colegas Vereadoras, pedir permissão para saudar os ex Vereadores que nos
acompanham, a comunidade aqui presente, imprensa, todos enfim, eu gostaria de
fazer algumas indicações, embora hoje tinham me dito que não teria indicações, só
verbais, então eu não fiz nem uma indicação, mas gostaria de fazer, Secretaria de
Obras, para que proceda a colocação de algumas lâmpadas, que foram tiradas com o
ultimo vendaval la na Empresa, na Rua Montevideo, perto do numero 335, e
lâmpadas também no numero 225, na Rua Brasília, e também na Osvaldo Souza,
também pedindo a Secretaria de obras, uma atenção, para que seja feito e de uma
olhada no concerto de bueiro, na Rua Osvaldo Souza com a Lapaz, onde pelo trafico
de ônibus que é intenso, se retirou ali uma tampa de bueiro, e ta ficando um buraco
ali, que esta ficando bem perigoso, também gostaria de pedir a Secretaria de obras,
fazer uma indicação verbal, para que de uma atenção ali no Loteamento junto
Empresa, o Loteamento Jaeger, que foram colocados, eu não sei por quem, um

material inadequado, resto de obras e até mesmo com resto de moveis, colocado ali
perto do numero 1047, na Rua Santo Antonio da Patrulha, mas o problema maior nem
é tanto esses entulhos, mas a água ta invadindo a rua, e os moradores estão se
queixando que esta voltando, a água dos esgotos de volta para os banheiros, então se
for possível ali, o encarregado de obras lá, poder da uma olhada para nos, também
Senhor Presidente, eu gostaria de fazer uma manifestação aqui, eu não sei quem esta
cuidando dos conselhos hoje, mas agente vem trabalhando e na época que eu fui
Vereador, na época do Governo Délcio, pela questão do Conselho Municipal anti
drogas, que é um conselho muito importante, inclusive o Município pode se habilitar
ai para verbas oriundos do trafico, quando é vendido algum bem de traficante, pode
ser usado no Município para prevenção de drogas, eu não sei quem esta cuidando
desta área nesse novo Governo, mas que agente pudesse da uma atenção especial ai,
porque o problema de drogas é um problema muito serio, e que hoje mesmo eu
recebi um telefonema de uma mãe desesperada, que o filho de 15 anos não estaria
mais na maconha, estaria no crack, todos sabem que depois que um individuo esta
usando crack, é quase que um caminho sem volta, para quem esta aqui, que trabalha
nessa área, sabe o quanto é difícil a recuperação de uma pessoa, depois que ela se
vicia numa droga muito forte, como é a questão do crack, então eu gostaria que
agente desse uma atenção especial, aquele que for encarregado de cuidar desses
conselhos, para que agente possa, e já foi criada a lei, e só falta a ativação do
conselho, então que demos uma atenção especial nesse sentido, por hoje era só isso
Senhor Presidente, porque precisamos economizar o tempo, como o senhor disse,
muito obrigado e uma boa noite a todos. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA.
Inicialmente Saudar o Senhor Presidente da Casa, demais membros da Mesa, saudar
também meus colegas Vereadores e Vereadoras, e eu queria deixar bem claro aqui,
até porque agente, nossa Câmara de Vereadores, que ela falta por transmissões,
então eu gostaria de deixar para ficar bem claro, talvez que eu não vá mais falar sobre
isso, que dificilmente eu vou me reportar aqui sobre pessoas, sobre ouvintes de
rádios, porque eu entendo, e eu não posso ser incoerente daquilo que eu preguei a
minha vida inteira, eu entendo que o Vereador não pode fazer menção, por estar
sendo, agindo ilegalmente, fazer menção a ouvintes de radio e nem ao Plenário em
nome de pessoas, por mais que eu gostaria de muitas vezes estar aqui, fazer tal ilusão
a pessoas, dizendo o nome, o Vereador não pode fazer isso, e em tese não pode ser
feito, sob pena de ter risco ate de cassação de mandato, então eu vou cuidar desse
lado e estou prevenindo, porque eu vou tentar não fazer, eu vou saudar aqui, aquilo
que eu acho que é permitido saudar, que é uma previsão legal muito perigosa ai para
os Vereadores que saúdam pessoas individualmente, porque caracteriza promoção
pessoal, então eu to deixando claro, eu vou evitar de fazer, ouvintes de radio,
transmissão, sempre sintam se homenageados quando eu estiver, sem problema nem
um, vou estar sempre falando para vocês em casa, vou estar falando para o Plenário,
eu vou estar falando para todo mundo aqui, só que eu vou estar dando publicidade na
minha fala, e essa publicidade infelizmente não pode conter nomes, imagens nem
nada, de acordo com a previsão legal, então por isso eu quero deixar aqui bem claro
isto, para os ouvintes que estiverem nas emissoras ouvindo, eu não vou estar falando
nome de pessoas, e nem o Plenário também, cumprimentando, porque isto é ilegal,
segundo a minha ótica, posso ta enganado, não sou dono da verdade, eu rapidamente
quero passar esse minutos que eu tenho aqui, que correm muito rápido, então tenho
que ter cuidado, para aquilo que eu quero expandir aqui, expressar aqui, para que eu
possa e consiga fazer isso resumidamente. Quero falar hoje, o meu assunto é saúde,

por dois motivos, primeiro, um quero elogiar, e outro em tese critica, critica
construtiva, e deixar bem Cléo que toas as criticas que fizerem aqui, para que seja
levada sempre como criticas construtivas, e nunca como querer abalar ninguém, falar
mal de ninguém, não é do meu perfil, não pretendo fazer isso aqui, então eu não
quero ofender jamais, ferir as pessoas, ofendendo as pessoas nos seus brios, na sua
personalidade, na sua moral, que eu acho que isso é terrível, eu vou ver se eu evito
isso ai o máximo possível, eu quero começar elogiando a postura da Administração
Publica Municipal, eu passei anos da minha vida, sei la quantos anos já faz isso,
criticando a Administração passada, por causa do posto 24 horas, por não abrir um
posto que o nome é 24 horas, e ta funcionando no horário comercial, então a pessoa
só podia adoecer no horário comercial, era um absurdo realmente o que acontecia,
um programa que eu tinha numa emissora, eu passei anos, não a quanto tempo esta
fechado o posto, porque era um absurdo o que estava acontecendo, as pessoas
precisando do posto de saúde, e final de semana não podia adoecer, só no horário
comercial, o Prefeito assumiu atualmente ali, e já reabriu na mesma hora o posto 24
horas, eu casualmente no final de semana, eu tive problema em casa, com a minha
esposa, que teve um problema estomacal durante a noite, passou a noite com isso, e
no domingo de manhã eu sai e fui ao posto 24 horas, e o atendimento foi nota dez no
posto 24 horas, para mim isso é maravilhoso, nos podemos dizer aqui que agente tem
um posto 24 horas, eu não tenho procuração para defender Prefeito e nada, mas é
bem claro, não importa se eu defendo ou não defendo Prefeito, importa o que é o
bom, aquilo que aconteceu, e o bom e o que aconteceu, foi a abertura do posto 24
horas, o funcionamento dele, isso aqui não interessa partido, facção política, não
interessa nada, interessa que funciono e ta funcionando, nos temos que agradecer de
tudo quando é lado, inclusive a Deus por isso, porque quantas pessoas vão deixar de
morrer talvez, quando vão deixar de ter uma doença grave, quantas pessoas ai vão
conseguir salvar as suas vidas pela abertura do 24 horas, com o sacrifício que o
Próprio Poder Legislativo vai fazer também, porque vai ajudar com isso
financeiramente também, eu tenho outro assunto que eu vou deixar, eu não vou ter
tempo, hospital, não esta funcionando a traumatologia do hospital de caridade, por
falta de local, porque não tem sala, ta parada, deixo de ser atendidas varias pessoas
hoje, pela traumatologia do hospital, porque não tem lugar para acontecer isso, então
tem que se atender, ou no corredor ou na rua, porque não tem lugar ou não tem sala,
porque tão desmanchando o prédio lá, e não deixaram um lugar adequado para a
traumatologia, eu quero fazer aqui um requerimento verbal nesse momento, pedindo
explicações a respeito, o porque que a traumatologia não esta funcionando, são em
torno de 200 por semana, 200 atendimentos na traumatologia no hospital, e não esta
funcionando, eu quero saber o porque, porque isso é um absurdo, a pessoa chega lá
com o braço quebrado, e não vai ser atendido, provavelmente varias pessoas foram
embora por não ter local, muito obrigado. VEREADOR EDUARDO CARLOS
KOHLRAUSCH. Boa noite Senhor Presidente, Vereador Nelson, Vereadora Sandra e
Vereadora Sirlei, demais colegas Vereadores presentes aqui na Casa na noite de hoje,
quero dizer que as palavras do Vereador Arleu, muito bem colocadas, são as minhas
Vereador, o posto 24 horas foi um grande ganho para nossa comunidade, quero
iniciar o meu pronunciamento senhora e senhores, falando da postura que tem tido o
nosso Prefeito Municipal Titinho, assim como seu Vice Prefeito, o Prefeito Tito tem
feito visitas aos postos de saúde, visita ao hospital, foi na abertura da rua coberta, que
agora esta aberta para o transito de veículos, essa postura, o contato direto com o
povo com a comunidade, o Prefeito tem que continuar tendo até depois da eleição,

como esta sendo o caso do Prefeito Tito, tem que ter esse contado mesmo até depois
da eleição, e quero realmente elogiar a postura dele e do Vice Prefeito Pimentel, mas
mesmo sendo Vereador do Prefeito eleito, eu não poupo ele, eu vou fazer umas
indicações que eu fiz na noite de hoje, até porque agente já esta no dia 7 de janeiro, e
quero deixa bem claro que toas essas situações aqui que eu peso aqui, já foram todas
pedidas a mais de uma vez no ano passado, mas o Prefeito ano passado,
lamentavelmente não ouvia muito os requerimentos desta Casa, da comunidade, eu
digo da comunidade representada pelos Vereadores, posso dizer aqui falando da
minha pessoa, eu fiz entre os quais eu cito aqui, um pedido, uma indicação, para que
seja feito um tapa buracos, um asfalto novo ali na João Bayer, João Scheffel e na Anita
Garibaldi, essas são os locais onde foram feito o asfalto ali, porque a CIENTEQ
METROPLAN tiraram uns quadrados de asfalto, e não botaram de volta, seria
interessante que eles fizessem aquilo ali, também solicitei que fosse consertado a
internet do posto de saúde do Bairro Empresa, pois o problema esta dificultado o
controle de medicamentos naquele local, os outros microfones estão abertos Senhor
Vereador, o Vereador Valdecir esta colocando aqui, solicito também o corte de grama
do posto de saúde do Bairro Empresa, pois a grama lá virou mato, e sempre num local
de saúde é interessante que seja cortada, para que não aconteça um caso de cobras,
até porque o local do posto lá, e uma área grande, e a Sheila esta fazendo um grande
trabalho nessa área, de recolhimento, ela ta comandando bem lá a Diretoria dela,
solicitei o patrolamento da Rua Arlindo Rangel no Bairro Empresa, no CIEP, que
agente fez varias vezes no ano passado, e não foi atendida essa indicação, solicitei o
patrolamento e a roçada das Ruas, Antonio Benfica de Assis e Rua Vicente Helio
Ferreira, próximo aqui ao Santa Terezinha, o mato ta tomando conta daquela rua, que
fico em cerca de três metros para os veículos passarem, solicito também a viabilidade
de capina, essa eu fiz, inclusive recebi alguns elogios até no FACEBOOK na época, fiz
varias vezes essa reivindicação aqui na Casa, para que a praçinha das crianças no
parque do trabalhador, seja capinada, e seja colocada lá a área da lagoa de Osório,
então que possa ser feito a capina daquela grama lá, porque dez que eu me conheço
por gente, as crianças brincam nas praçinhas com área, e como o parque do
trabalhador é uma área grande, de quatro equitares, temos problemas com cobras
naquele local, podendo acontece se não for realizado isso, ano passado pedi varias
vezes, mas eu não sei qual a dificuldade que teve, porque não foi feito, solicito o
patrolamento das Ruas Dórico Ferreira Paiva e também da Rua Ildefonso Pinto, pois
nessa rua devido o mato alto, é grande lá o numero de ratos, a Rua Ildefonso Pinto, é
uma rua que sai na Dórico Ferreira Paiva e desemboca na Rua Medianeira, lá o
numero de ratos é realmente muito grande, e o mato esta muito grande, e eu gostaria
de encerrar Senhor Presidente, fazendo dois requerimentos verbais, solicitando que o
senhor convoque, não convide Senhor Presidente, o Diretor do Hospital para vir a esta
Casa, conversar com nos Vereadores, ver qual vai ser sua conduta de trabalho, ano
passado o senhor chegou a convidar algumas vezes e ele não venho, então que ele
pudesse vir aqui, conversar com nos Vereadores, não sendo numa sexta feira ou num
sábado, agente esta ai em qualquer dia, e também Senhor Presidente, eu gostaria de
fazer um novo requerimento verbal, porque agente como sendo Vereador da cidade
de Taquara, agente sendo Vereador e ter feito parte da Administração do ano
passado, sendo Vereador ano passado, quando ocorreu aquele incêndio, volte e meia
os cidadãos vem nos perguntar em que pé esta aquilo, eu gostaria que o senhor
fizesse um convite para o delegado, que ele viesse aqui, não para revelar algo da
investigação, mas ao menos que agente possa dar uma satisfação para a

comunidade, e dizer em que pé esta isso, quando vai ter uma definição, porque
agente tem que sabe como Vereador, e o cidadão tem que saber, porque a final foi o
seu dinheiro, em que pé esta a situação, então encerro Senhor Presidente,
agradecendo a vocês todos, agradecendo a Deus a oportunidade de esta
representando a minha comunidade, em nome de Jesus Cristo, e que todos fiquem na
paz de Jesus, obrigado. VEREADOR GUIDO MÁRIO PRASS FILHO. Quero dar o meu
boa noite a todos, saudar o nosso Presidente, saudar os demais Vereadores, as nossas
duas Vereadoras, saudar os presentes e aqueles que estão nos ouvindo, quero me
manifestar a respeito as estradas de nosso interior, estive na Padilha, e lá o clamor era
grande das estradas, agente tem que dar uma trégua a quem assumiu, a formação
que tenho que era feito o patrolamento, mas não era feito a limpeza dos bueiros,
então patrolaram, e na primeira chuva que vinha, ficava tudo entupido,
automaticamente ficava água correndo por cima da estrada, porque o seu fluxo não
existe, porque os bueiros estão totalmente entupidos, também quero falar da
comunidade de Entrepelado, que já falei aqui na sessão anterior, já conversei com o
Prefeito, inclusive meus colegas Vereadores estavam junto comigo, e a informação
que eu tenho, é que a partir do dia 14 assume o Secretario de Segurança e Transito,
então pronto ele assume estaremos fazendo a visita a aquela Secretaria, para darmos
andamento e resolver o acesso a Entrepelado, que quem visita aquela localidade, tem
que passar por aquilo ali, se não deu um arrepio na espinha, vai lá passar porque é
muito perigoso. Também quero falar na minha manifestação, e elogiar o Prefeito,
porque pessoas que estão sendo convidadas a ocupar cargos em Comissão, diz que o
Prefeito esta pedindo um cata tal de documentos, inclusive a ficha ocorrida, então
isso é muito bom, porque a lei da ficha limpa, o Prefeito esta respeitando, e nos
próximos dias, vou avançar com essa lei, vou pedir colaboração dos colegas, que ela
pode ir alem, nos temos que proteger aquele que contribui, eu acho que o dinheiro
publico é o dinheiro mais importante que tem, porque é de todos, também Senhor
Presidente, encaminhei votos de pesar, aos familiares, meu amigos Alfredo Calone
filhado ao meu Partido Progressista, quero deixar um grande abraço a Graziela a Carla
e o Clóvis, e a todos aos seus familiares e amigos, porque perdemos um grande
homem, um homem que fez historia na Padilha, foi Secretario Distrital, e sempre
prestou muito serviço aquela comunidade, fica aqui meu sentimentos, também
Senhor Presidente, peço a colaboração dos colegas, pois estou entrando com um
requerimento, pedindo que o senhor Prefeito troque o nome de, Secretaria de
Assistência Social, para Secretaria de Desenvolvimento Social, pois assim vários
Municípios já tenham feito, porque vários programas existem na assistência social, o
Governo Federal pensa em não mais só dar alimentos,e sim dar dignidade humana as
pessoas, então existe o MDA, o Ministério do Desenvolvimento da Assistência, então
agente ta pedindo, que Senhor Prefeito encaminhe isso, porque o PIN já é na
Secretaria e Desenvolvimento Social, vários projetos para a terceira idade, então
existe muitos projetos, a nomenclatura já foi feita em outros Municípios, foi mudado
e acho que nosso Município também tem que se adequar, porque para entrar e pedir
dinheiro lá, tem que entrar com a nomenclatura certa, também Senhor Presidente, eu
quero fazer um requerimento verbal, para que seja efetuada o recolhimento de lixo
em algumas propriedades, no local de Linha Gonzaga, no Governo anterior, foi imensa
o numero de vezes que aquelas pessoas procuraram ali no antigo açougue em Rosa
Gomes, e tem o colégio estadual Linha Gonzaga, existe moradores ali dentro, e na
Linha Reta não existe morador, mas a Administração entendeu que aqueles morador
tinham que levar, ou depois do colégio ou aqui no rosa Gomes, solicita que o Senhor

Prefeito então faça esse atendimento a essas pessoas, e para encerrar Senhor
Presidente, agente sabe que com essa chuvas e os temporais de ultimamente, a muito
problema na iluminação publica, então agente tem problema no Tucanos e também
no passo dos Ferreiros, eu estarei indo pessoalmente indo na Secretaria e dando os
locais para que seja feita essa correção, muito obrigado. VEREADOR LAURI
FILLMANN. Boa noite Presidente, boa noite colegas Vereadores, a platéia, e aos que
nos acompanha pela radio, inicialmente eu também quero deixar aqui meu votos de
pesar a família de Alfredo Calone, um grande trabalhador, um grande amigo, grande
agricultor, produtor de leite, Secretario Distrital, como já bem colocado aqui,
atualmente empresário na nossa comunidade Padilha, realmente os pesares a família,
porque é uma grande perca para nosso Município, eu gostaria de encaminhar dois
requerimentos de forma verbal, no seguinte sentido, inicialmente pedindo a
Secretaria de saúde, através também do Gabinete do Prefeito, que nos passa
informação, para que nos passamos passar a comunidade do interior, uma previsão
do retorno da unidade móvel de saúde das nossas localidades, eu entendo que nesse
primeiro momento, talvez ou quase com certeza é preciso que esses veículos, esses
equipamentos passem por uma recuperação, o que é natural, extremamente
necessário, mas eu estou falando de previsão, que as pessoas mesmo agora no inicio
do mês de janeiro estão perguntando, então para que se programe, que seja em
fevereiro que se possível o mais tardar março, mas que se informe, pois este serviço é
de grande relevância de grande importância as pessoas que moram nas localidades
mais afastadas, da mesma forma fui cobrado ontem por pessoas da região do Morro
Alto, Ilha Nova, que tomaram conhecimento, que eu nem tinha até então, que a retro
escavadeira que venho agora no final do ano, fruto de uma consulta popular, na de
2010, o Beto que fazia parte do COMUDE, onde mobilizamos como tantos outros,
Moises nos auxiliou nisso, no interior, através de ônibus, em torno de 300 pessoas
vieram do interior devido a possibilidade de construção daquele posto, que acabou se
materializando na Vila Tereza, e a retro da agricultura, pois bem, tem pessoas
perguntando se é verdade que ela esta trabalhando e atuando no lixão, acho que lá é
importante, é necessário fazer esse serviço, mas não foi essa finalidade que
trouxemos aqui 300 pessoas, e depois do dia do voto, viemos de lá da Padilha, Rio da
Ilha, com 1027 votos, é muito voto, então que na sequência que seja olhada com
carinho, a origem daquele encaminhamento, daquela demanda, foi função da
agricultura, e como grande mobilizador, da época, eu me sinto na obrigação de fazer
esta constatação, para na sequência ai realmente esse equipamento ir para o destino
para qual foi proposto para a comunidade, através de uma consulta popular, sob pena
de outras vezes de acontecer uma consulta, num momento tão importante,
perdermos credibilidade, nesse sentido eu deixo essa preposição e ainda quando a
saúde, colocar junto a questão da unidade móvel, se temos previsão do retorno da
entrega do medicamento, através do grupo vida, grupo do coração, para no sentido
que as pessoas possam se organizar, caso não aconteça, se trata da entrega de
medicamento de uso continuo, muito obrigado, desejo a todos uma ótima semana.
VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL. Quero saudar o Senhor Presidente, demais
membros da Mesa, colegas Vereadores e Vereadoras, auditório, e ouvintes da radio
Taquara, semana passada e hoje novamente, Vereador Guido Mario, comentou sobre
o retorno de acesso no Entrepelado, eu tenho andado bastante ali Vereador, e
realmente é uma grande reivindicação daquela comunidade, diria até a principal
reivindicação aquele retorno, quero me associar Vereador na busca de uma solução
ali, pelo o que tu tem dito, já tem alguma coisa encaminhada, te peço que nas

próximas reuniões o senhor me convide, quero fazer parte ai na busca de uma
solução, tive também na sexta passada junto ao Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Taquara, João Carlos de Brito, visitando e conversando com o
novo Secretario da Agricultura do Município, Senhor Laone, inclusive fomos muito
bem atendidos por ele, e devido a experiência que agente tem por ter estado a mais
de dois anos a frente da Secretaria, fomos lá me colocar a disposição do novo
Secretario, e deixar algumas dicas, algumas pedidos para ele, como a permanência do
setor de ICM, setor do bloco de produtor, que se encontra hoje no Sindicato dos
Produtores Rurais, esse setor estando ali, facilita bastante a vida do agricultor, porque
o agricultor já esta acostumado a ir no Sindicato e matéria em cima, então a
permanência desse setor ali, entendo eu, vai facilitar bastante a vida do agricultor,
também Secretaria da Agricultura, onde se encontra hoje, muito ruim, péssimo para o
nosso agricultor, sei que quando o Prefeito Délcio transferiu para lá, foi uma questão
de economia, mas também fizemos esse apelo, esse pedido para o Secretario, que
dentro da possibilidade, dentro do atendimento do agricultor, seja passado talvez,
para o prédio da Prefeitura, ou numa região mais central, o agricultor na maioria usa
ônibus para vir a cidade, então ele descer lá na rodoviária na Sebastião Amoretti, ele
tem que ir lá na divisa com Igrejinha, para fazer uma requerimento de patrulha
agrícola, para pagar um serviço de patrulha agrícola, dificulta bastante a vida do
agricultor, talvez a garagem pode ficar lá, mas o atendimento ao agricultor, na medida
do possível agente entende também que a Administração esta chegando, se
instalando, mas na medida do possível que esses requerimentos possam ser
atendidos, também no domingo, estive conversando com o Presidente da Associação
Comunitária de Ilha nova, Senhor Sergio Schimidt e o Vice Presidente Seu Enedir,
existe lá o projeto sobre o posso comunitário, que é uma parceria com a comunidade
de Taquara com Rolante, onde o poço já esta furado, a caixa de água já esta no lugar,
Rolante vai fornecer a água, e a cidade de Taquara a Prefeitura tem que fazer a rede
de distribuição, o material todo já esta com a associação, o trabalho já foi começado,
foi aberto lá já 500 metros e enterrados de canos, falta bastante, falta 5 km a serem
abertos, então essa semana vamos tentar uma reunião com o Prefeito Tito, conversa
com ele, marcar uma reunião com a associação, para que agente possa ver a
possibilidade o quanto antes, agente da prosseguimento a esse projeto, e consegui
leva água lá, são em torno de 32 famílias, então este projeto sendo, estando em
pratica lá, vai beneficiar bastante aquela comunidade, também quando estava indo
para localidade de Ilha Nova domingo, passei por uma estrada que liga Açoita Cavalo a
Morro Alto, um trecho pequeno de dois quilômetros, fiz a indicação já, e peço que a
Secretaria da Agricultura coloque, talvez uma lista de emergência, agente sabe que
realmente aquele trecho, dois quilômetros entre a escola e Açoite Cavalo, se encontra
numa forma como trilo de pia, terrível, intransitável, um problema que não é de hoje,
não é culpa apenas da chuva de sábado, um problema que vem a bastante tempo,
então eu solicito que a Secretaria da Agricultura tente colocar ai em caráter de
urgência, é um trecho pequeno lá, então uma boa semana a todos, fiquem todos na
paz do senhor. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA. Senhor Presidente, colegas
Vereadores, colegas Vereadoras, comunidade presente no Plenário, comunidade que
nos ouve pela radio Taquara, pela internet, a imprensa falada e escrita, venho hoje
fazer uma saudação em especial, aos trabalhadores em transportes rodoviários
coletivos de passageiros, transportes rodoviários de cargas do nosso Município e de
nossa região, do outro lado, venho parabenizar também a Administração Municipal
com relação ao posto 24horas, também a FACCAT, por demonstrar que nos somos sim

um polo educacional, por sermos a nossa faculdade a quarta melhor dos pais,
conforme a avaliação nacional, a liberação da Rua Federação, para o transito de
veículos e de pessoas, a vistoria técnica da escola Alípio Sperb, para dar a garantia se
as crianças os profissionais de educação poderão desempenhar suas atividades nesse
novo ano letivo, a CORSAN, que vem desempenhando um trabalho de fechamento de
buracos que abrem para a manutenção, também sugerir questões de relação ao
saneamento básico, deixo aqui uma sugestão e claramente levaremos ao Poder
Executivo, com relação a construção de uma estação de tratamento de esgoto,
estação elevatória, ampliação de redes de esgotos sanitários de nosso Município,
situação que agente vê que logo, logo, pode chegar num caos, e certamente se nos
prevenirmos, nos poderemos assim não ter grandes problemas. Com relação as
enchentes, vim trabalhando, vim estudando e vim tentando dar uma sugestão a
Administração Municipal, com relação a buscar junto ao Ministério de Integração
Nacional, investimentos para estudo e realização de riscos nas inundações, exoradas,
alagamentos, tanto na área central, quanto nos bairros de nossa cidade, também
peço uma atenção e faço um alerta, com relação a patrulha agrícola, as horas
maquinas e os agricultores, situação que deve ser trabalhada e muito bem tratada
pelo nosso Secretario de Agricultura, também sabemos que a dificuldades na questão
de emprego, mas nos temos que pensar na qualificação profissional de nossos jovens
e até mesmo aqueles que já estão no mercado de trabalho, para procurar uma melhor
condição de salário, sugiro ai convênios com o SENAI, SESI, SENAC e temos ai a vigor
também o PRONATEC, que esta a vigor no nosso Município e que esta de inscrições
abertas, a Secretaria de Serviços Urbanos, faço aqui um requerimento verbal, com
relação com um terreno que se encontra na esquina com a Guilherme Lahm com a
Picada Gravata, ta dificultando ali o transito, já deu alguns acidentes ali, agente que,
que seja quem sabe, notificado o proprietário do terreno ou até mesmo a Prefeitura
fazer a notificação, para que seja feito a manutenção do terreno, também com
relação a coleta de lixo do interior, agente sabe que ta num processo de licitação, ta
para ser trocada a empresa, mas seria importante tão logo que teríamos a empresa
que ira fazer, seja comunicada as Secretarias Distritais, aonde que elas possam
informar seus moradores, porque agente tem informações que dez do natal não é
realizada a coleta de lixo, mais um requerimento verbal no setor de iluminação
publica, agente sabe que o pessoal ta se adaptando, e quem sabe não tem o material
adequado, mas agente vai deixar aqui dois requerimentos verbais em relação a isso,
um com relação a Rua Alto João Muratore, tem bastante eficiências nas iluminações
ali, principalmente na frente do Numero 52, e no nosso interior, nos Olhos D’ Água,
no Beco dos Irmãos Oliveira, entre o n°s 36, 35, 33, em frente ao secador de arroz,
apresentei alguns pedidos de informações agora para o encerramento com relação
aos itinerários do transporte coletivo de passageiros escolar, agente vê algumas
solicitações de pessoas que querem estudar, que vem do interior e tem uma
dificuldade nisso, por isso que eu fiz a solicitação para agente poder dar uma sugestão
mais adequada ao Poder Executivo, e também com relação aos conselhos Municipais,
conselho aonde a sociedade se manifesta e pode apresentar varias situações, aonde
agente possa encaminhar funções mais praticas e menos complicadas, e deixo aqui
em relação ao que meu colega Vereador Arleu colocou em relação ao hospital, faço
um convite, faço uma convocação aos meus colegas Vereadores, que façamos uma
vigília, ali nos Vereadores que somos representantes da comunidade, para que cada
um duas horas por dia, durante uma semana, ficasse só olhando e anotando quais são
as preclaridades no serviço, muito obrigado Vereador deixo esse chamamento, um

forte abraço e uma boa semana a todos. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES
DOS SANTOS. Boa noite a todos, boa noite a Mesa, Senhor Presidente, senhores
Vereadores, Vereadoras, a toda a comunidade Taquarense, eu gostaria de iniciar
fazendo um pedido de informação, sobre o que foi feito no ano passado, com o
dinheiro da taxa de lixo da Defesa Civil que foi recolhido, de preferência um relatório
retalhado, para que agente possa ter estas informações, eu gostaria também de pedir
o apoio dos colegas Vereadores, no projeto de lei que protocolei nesta Casa hoje a
tarde, que institui o programa Municipal de repolitização das calçadas, agente
consegue perceber a fragilidade a dificuldade que se tem no andar nas nossas
calçadas do centro, imagina nos bairro como é que esta, então eu peso apoio aos
Vereadores que nos apõe nesta causa, que ela não é minha e não é nossa, é de toda a
comunidade, agente sabe que já diversos Vereadores já tocaram neste assunto,
diversos Vereadores já trabalharam para que isto acontecesse, eu quero aqui retomar
esta discutição com os senhores Vereadores, com esse projeto de lei, talvez agente
tenha que modificar algumas coisas, alterar outras, mas o importante é que agente
não perca o foco em relação as calçadas, porque não a desenvolvimento em
município algum, se nos não começar por nossas calçadas, eu acho que alem da
apresentação da nossa cidade, é uma questão de segurança, questão de saúde
publica, e trazendo assim segurança para nossos idosos, para agente mesmo, que
caminha e usa as calçadas diariamente de nossa cidade, então eu peso apoio aos
senhores Vereadores, que agente possa alcançar esse objetivo de melhoria e
qualidade de vida de nossas pessoas, e quero também fazer um requerimento verbal
aqui, com relação a travessa Santa Rosa, onde tem uma lâmpada e por diversos meses
já esta sem funcionar ali, em frente a serralheria, mas próximo ao numero 2756, e
quero pedir também que a Prefeitura peça o recolhimento de alguns sofás que
alguém deve ter atirado no meio da rua, e ficou ali, daqui um pouco vai acabar
provocando algum acidente, então eu faço um requerimento verbal, que seja
recolhido aquele material do meio da rua também, e quero relatar a minha
preocupação, que é uma preocupação de todos os Vereadores uma preocupação de
toda nossa comunidade com relação aos bombeiros, nos temos que tomar uma
providencia em relação a vinda dos bombeiros para o centro da cidade, com a maior
urgência possível, e nos soubemos que existe recursos, ano passado se não me
engano foi arrecado 500 mil reais com a taxa dos bombeiros de nosso Município, e
que algumas coisa foi repassada para eles, e a comunidade ta aclamando que o corpo
de bombeiro volte para o centro da cidade, e nos precisamos fazer com que isso
aconteça o mais rápido possível, inclusive nos precisamos talvez, até alterar a lei que
hoje recolhe um incentivo que acaba a Prefeitura abocanhando recursos, e não são
passados para os bombeiros, acho que isso é um momento importante. Para agente
tomar a consciência de que nos precisamos que os bombeiros venham salvar vidas,
hoje agente sabe que os bombeiros estão chegando logo após a casa esta
praticamente toda queimada, pela dificuldade da distancia, que é longe até os
bombeiros chegar no centro da cidade, e quero dizer para vocês que agente caminha
nas ruas de Taquara hoje, e agente sente no olhar das pessoas uma esperança, e é
isso que eu acho que nos devemos pensar, devemos agir, de forma com que agente
possa realmente contribuir com que a nossa cidade volte novamente a ter essa
sensação de segurança, sensação de tranquilidade, para finalizar eu agradeço a Deus
por estar aqui hoje representeando a minha comunidade como Vereador, e pedir a
Deus que nos conduza ai com respeito e dignidade, até lá se assim ele nos permitir,
obrigado a todos. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAFFER. Boa noite Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Taquara, meus caros colegas
Vereadores, minha colega Vereadora, senhores e senhoras, demais autoridades aqui
presente, a imprensa, ouvintes da radio Taquara, inicio minha manifestação fazendo
duas indicações, ao Executivo e a Biomina, em relação ao mesmo assunto, solicitado
providencias do recolhimento do lixo da Rua Beco Laruze, na localidade da Fazendo
Fialho, pedido se justifica em função da falta de recolhimento de lixo na localidade,
ocasionando grandes problemas e transtornos para aquela população, depois será
feito por escrito, Taquara é uma cidade que serve de referencia, histórica e cultural
para a nossa região, é um polo educacional, apresente vários prédios centenários e
uma rica área rural, sua gastronomia é variada e farta, porem com todos os seus
encantos não escapam dos principais problemas que afetam as cidades dos nossos
estados e também dos nossos pais, em Taquara existem problemas crônicos e
históricos, e um dos problemas mais crônicos de nossa cidade, se relacionam as
enchentes, basta que as nuvens comecem a aparecer, que o Taquarense de toma de
um medo, meu Deus e agora o que vai acontecer, novamente enchente, qual é a área
que vai ser afetada desta vez, qual a rua que vai ser alagada, será que vai entrar água
na minha casa ou não, então isso já é um problema crônico e histórico na nossa
cidade, em épocas de aquecimento global, a quantidade de chuva é maior num curto
espaço de tempo, consequentemente os alagamentos se formam em questão de
segundos, só amacia isso em nossa cidade, um precário sistema de escoamento e o
lixo depositado nas ruas e bueiros, resultados, enchentes, existem soluções, sim, eu
acredito que para cada problema sempre existe uma solução, existem obras
subterrâneas de escoamento que custam milhões para o Município, sim custam, e
existe por outro lado, o que as pessoas podem fazer para ajudar, o poder Executivo
ele tem que fazer a sua parte, um projeto bem estudado, bem avaliado por pessoas
bem capacitadas, e depois realizar, buscar verbas, como o Regis mesmo falou, tentar
uma nova solução, o que acontece em Taquara, sucessivas Administrações foram
passando o problema uma para a outra, ai o que se diz hoje, tal Administração foi a
culpada, não porque foi tal Prefeito, não porque foi o outro, na verdade esse
problema vem vindo e nunca foi solucionado, então esta na hora de ser encarado de
frente, com seriedade, com profissionalismo, com pessoas capacitadas para
resolverem esse problema, mas também existe o outro lado, o lado que cada
Taquarense é capaz de realizar, em dias quentes como o dia de hoje, é muito comum
as pessoas apreciar um sorvete nas ruas principais de Taquara, e é gostoso sim, e
aquele potinho que sobra, se ele não for colocado no lixa, onde que ele vai parar, ele
vai entupir um bueiro, e bueiro entupido o que vai acontecer, a água não vai escoar, a
água não escoando, ela sobe e vai alagar as ruas, então o que acontece, cada um tem
sua participação no problema da cidade, e também cada um tem a participação da
resolução da cidade, o que mais nos cidadão podemos fazer, o desmatamento é outra
situação, cada arvore derrubada, ela resulta um problema no meio ambiente, a arvore
absorve a água através de suas raízes, aonde não tem arvore, o que acontece, a água
vai escoando, também é parte do cidadão, e falando de problemas então vamos a
mais um, a saúde, a saúde atualmente no Brasil é considerada um caos total, não
existe um sistema de saúde que de conta, de tantos problemas na área da saúde,
como esta acontecendo atualmente, então o que tem que acontecer, mais uma vez, o
Poder Publico tem que tomar as medidas necessárias para sanear esses problemas e a
população tem que fazer a sua parte sim, o que eu quero deixar para vocês, é a
mensagem de que o Poder Publico tem as suas obrigações, e deve cumprir sim, para
isso nos Vereadores eleitos estamos aqui para realizar projetos de leis que sirvam a

comunidade, e cada um dos habitantes dessa cidade deve fazer a sua parte, para que
no geral nos tenhamos orgulho de morar nessa cidade que se chama Taquara, boa
noite e que todos tenham uma boa semana. VEREADORA SIRLEI TERESINHA
BERNARDES DA SILVERA. Boa noite Senhor Presidente, demais colegas Vereadores, e
aos nossos visitantes, ilustres visitantes eu diria, mas ainda considero que tem pouca
gente nesse Plenário, deveria ter mais pessoas aqui, eu gostaria inicialmente de dizer,
que eu me associo a ideia do colega Eduardo com relação a conversarmos com o
Diretor do nosso hospital, até porque no dia 20 de dezembro, retornaram a esta Casa
um oficio dizendo da não possibilidade de iniciarem um atendimento pelo IP, no
convenio IP, colocaram justificativas no oficio que devolveram, justificativas estas que
eu considero acertadas para a data 20 de dezembro, realmente a realidade de 20 de
dezembro era uma, agora nos temos uma outra realidade na saúde do Município, com
a abertura e o funcionamento do nosso posto 24 horas, posto que esta funcionando e
consequentemente vai desafogar bastante o nosso hospital, nos podemos dar uma
observada nisso, e fazermos novamente um requerimento, para que se estude esta
possibilidade, acredito que depois da conversa com o Diretor, se possível, agente
possa esta enviando um requerimento novamente, para que eles atendam a essa
solicitação de convenio com o IP, que eu acredito que fará muito bem a população,
porque precisamos recorrer ao atendimento e temos feito no hospital da cidade
vizinha, cidade de Parobé, fiz essa manifestação em relação a saúde, até porque eu fui
tão entusiasta na minha primeira fala neste Plenário, com relação a educação, mas eu
quero que entendam que eu estarei disposta a defender todas as bandeiras que
melhorem para o cidadão Taquarense, não precisar ser só educação, acredito que
agente possa estar sim, lutando e batalhando por melhorias nas outras áreas
também, mas agora retorno a educação novamente, e quero contar rapidamente uma
historia para os senhores, como comitente em ser Diretora da escola Breno Ritter, eu
desempenho uma função no Município vizinho, eu sou professora no Município de
Parobé, e trabalho com a educação de jovens e adultos, alfabetizo adultos no
Município vizinho, não sei se vocês acompanharam, mas esses dias eu ouvi na
imprensa, uma divulgação, que a cada cindo adultos no nosso pais, um é analfabeto,
cinco adultos com idade posterior a 15 anos, adulto eles já consideram nessa
estatística, 15 anos adulto, então gente, eu tenho vivido esta realidade a muitos anos,
oito anos, e tenho dado carona, e o ano passado, até dezembro dei carona para
alunos de nosso Município, para estudarem em Parobé, a oito anos eu dou carona, eu
tive um aluno meu senhores, que morava no Bairro Cruzeiro, em Taquara, Bairro do
cemitério, e ele ia de bicicleta estudar na escola Romilda, em Parobé, sete quilometro
gente, pedalando, meu aluno, então assim, o que eu quero com essa fala, dizer que
hoje a tarde eu entrei em contato com o representante da pasta da educação, e já
conversamos que agente possa estar trabalhando com a educação de jovens e
adultos, series iniciais neste Governo que se instalou no Município, é muito
importante que as pessoas saibam ler e escrever, não acredito que isso diminua
alguém, por ser analfabeto, agente vive, ninguém sabe quem é o analfabeto ou quem
deixa de ser, não esta escrito qual é a nossa titulação, e não é isso que vale, mas vocês
precisam experimentar o que eu experimento, alfabetizando adultos, a felicidade de
um adulto que inicia no mundo da leitura e da escrita, gente, é muito bacana isso, e é
muito interessante que o nossa Município também comece a oferecer esse tipo de
ensino, nos não temos em Taquara nem uma escola que alfabetize adultos, e eu não
estou falando do ano passado, nem de anos anteriores, um século passado talvez,
mas assim, a dez anos talvez se ouve alfabetização, não lembro, eu nunca fui

professora da rede Municipal, mas eu não lembro, alfabetizei adultos em Sapiranga,
em Parobé, mas esta mobilidade de ensino não foi contemplada em nosso Município,
pelo menos nesse últimos vinte anos que eu estou sabendo, não acredito, para
encerrar, eu até tinha mais algumas coisas que eu tinha anotado, mas como nos
teremos espaços em todas as segundas, eu retomarei os assuntos na próxima
segunda, eu agradeço o espaço que foi concedido, e eu gostaria de deixar aqui dito,
que nos precisamos colocar mais pessoas nesta Plenário, a população tem que vir
mais, para ver nosso trabalho de perto, isso é muito importante e aumente a nossa
responsabilidade, e o nosso compromisso, muito obrigada e uma boa noite a vocês.
VEREADOR TELMO VIEIRA. Boa noite Senhor Presidente, Nelson Martins, boa noite
colegas da Mesa, colegas Vereadores e as colegas, boa noite em especial ao publico
presente, aos ouvintes da radio Taquara, e aqueles que nos acompanham em outros
meios de comunicação, escutei muitos pedidos de indicações, mas eu sei também, eu
venho acompanhando essa Administração, essa nossa atual Administração, e sei
também das dificuldades quem tem encontrado, então eu peço um pouco de
paciência aos nossos Munícipes, para que junto conosco, possamos trabalhar,
organizar, reestruturar aquilo que estávamos à mercê, porque andando nesse período
anterior, a essa atual Administração, eu me sentia totalmente a mercê da
Administração anterior, porque nos deixaram a própria sorte, mas com certeza nos
teremos a competência, para juntos com a comunidade, junto a toda a população
Taquarense, fazendo de Taquara um lugar para todos, sabemos do desleixo da qual
vinha sofrendo o nosso interior e principalmente as via de acesso ao nosso interior
pela a Administração passada, mas eu já sei também, e dou os parabéns aos
Secretários de Padilha e da Vila Tereza, eu sei do esforço que eles estão fazendo, para
nos tornar possível o acesso a nossa localidade, também eu quero ressaltar, quanto
aos votos de Alfredo Calone, uma pessoa no qual eu conheci e sei da historia dele,
juntamente com a comunidade Padilha, também quero desejar os mesmo votos a
Valeci Reis da Silva, uma cidadã, uma empreendedora, uma dona de casa, uma pessoa
que vai deixar muita saudade, esses dias, eu estou sentindo que nos estamos muito
afoitos, porque são sete dias, eu tenho que dar os parabéns a atitude de nosso
Prefeito, quanto ao posto 24 horas, que no domingo mesmo, uma pessoa passo mal,
falecimento em qual eu estava presente, a pessoa passo mal, eu fui levar essa pessoa
até lá, e o atendimento foi excelente, eu quero dizer aos demais Vereadores, que
chegam até nos, varias reivindicações, chega ate mim, eu peço que o nosso Prefeito,
ele por enquanto eu vou aliviar dessa preção, porque eu sei que juntamente conosco,
ele quer fazer uma Taquara para todos, mas com certeza, logo que eu ver que esta
organizado, e nos vamos organizar aos pouquinhos, como esta sendo feito aqui na
Câmara, nos vamos reivindicar e nos vamos lutar, porque realmente nos estamos
representando aqui dentro toda a população Taquarense, eu digo mais, eu tive em
contato com o Doutor Pimentel, e ele me colocou uma situação a par, quanto a
convocação, Senhor Presidente eu queria sugerir a convocação do Diretor Técnico do
Hospital Bom Jesus, o qual nos teremos a audiência publica, eu sugeriria que ele
estivesse aqui conosco, para prestar alguns esclarecimentos, desde já eu agradeço a
população Taquarense pela sua paciência conosco, e pela atual Administração, e uma
boa noite e muito obrigado. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA. Boa noite a
todos, gostaria de saudar o Senhor Presidente, os demais colegas Vereadores e
Vereadoras, plateia presente, os ouvintes da radio Taquara, Senhor Presidente,
semana passada fez uma reunião conosco, todos os Vereadores, foi dito que não seria
feito requerimento, então eu não fiz hoje, mas gostaria de deixar uma sugestão

Senhor Presidente, que pudesse fazer em nome de todos os Vereadores, ao Senhor
Prefeito Municipal, que estude a possibilidade de na próxima semana nos apresentar
esse requerimento em nome de todos, pedir a assinatura de todos os colegas, para
que seja renovado o concurso que foi feito a um ano e pouco atrás, e vencera agora
no dia 4 de fevereiro, porque renovar este concurso, porque tem varias pessoas que
fizeram o concurso e estão aguardando, e agente sabe que tem duas creche em
construção, ali próximo ao colégio 17 de Abril, tem uma escola de educação infantil
que esta quase pronta, que abrira logo, que necessitara de vários funcionários, e acho
que nada mais justo de que seja renovado este concurso, para que aquelas pessoas
que fizeram o concurso publico, possam ser chamadas, para que possa ter um quadro
efetivo, foi feito um concurso especifico de educação infantil, tem outra escola de
educação infantil em construção, que demora mais para abrir, mas já esta em
construção no Bairro Santa Rosa, então eu acho que é justo que seja renovado por
mais dois anos, conforme a lei manda, então eu solicito ao Senhor Presidente através
da senhora servidora Marilene, que faça esse requerimento, e que na próxima
semana agente possa botar em votação, pegar a assinatura de todos para que seja
renovado esse concurso, e também dizer e pedir ao Senhor Prefeito Municipal, que eu
sei que ele é um homem político, mas que tenha cuidado, de repente não é ele, é
preção de Secretários, de outras pessoas, para não ter perseguição a funcionários
concursados, eu acho que se o funcionário concursado teve algum cargo em comissão
junto ao Poder Executivo no outro Governo, eu acho que não é por isso que as vezes
tem que tirar do local de trabalho próximo de sua casa e mandar para outro lugar
longe, eu acho que tem que ter um cuidado, tem pessoas que desenvolveram um
grande trabalho e que pode continuar, que pode incentivar, tem um colega que
trabalho comigo quando eu fui Secretario, que é concursado, que eu acho que
também defende isso o Balbino ali, então que não seja visto isso, tem que chama as
pessoas conversar, e tentar buscar para o seu lado, porque é importante que a
comunidade continue tendo um bom atendimento, e as pessoas que são concursadas
não podem ter esse tipo de perseguição, porque são do quadro efetivo do Município,
e também gostaria de solicitar, já pedindo na semana passada, na reunião que
tivemos com a maioria dos Vereadores, com o Senhor Prefeito, que providencie e ele
disse para nos, nos garantiu que ia providencia urgente, deve a Assessoria Jurídica do
Município ta tomando essa providencia, que agilize logo a retirada, a desocupação da
invasão do Bairro Empresa, nas casas, porque muitas famílias nos procuraram e que
estão escritas para ganhar as casas, e ali invadiram, tem pessoas de outros
Municípios, como Osório, Campo Bom, e ta acontecendo coisas mais graves pessoal,
ta acontecendo de ontem, um invasor vender uma casa por um forno micro-ondas,
isso é um absurdo o que esta acontecendo em nosso Município, tem pessoas que me
cobraram, falaram que era um Município sem lei, pedi calma para eles, o Prefeito ta
começando agora, ele se colocou a disposição, que o Jurídico ia sim investir para que
retirasse os invasores dali, e não só daquelas casas, como da área industrial ali atrás
da Beluga, que tem quatro empresas interessadas em ir para ali, e o que nos
precisamos e de desenvolvimento para o nosso Município, então sim tem que tirar a
invasão dali, porque se deixar, em qualquer área que o Município adquirir, que o
Município ta em negocio com aquela área industrial, quando vê amanhece tudo
invadido, então não pode deixar se criar isso dentro do Município, eu sou parceiro e
peço apoio do Prefeito para que ali possa desocupa e possa entregar as casas,
terminadas e entregar para as pessoas certas, e que possa sim também desocupa a
invasão atrás das piscina Beluga, para destinar para as empresas que estão escritas,

inclusive com um pedido para ir para ali, meu muito obrigado e uma boa semana a
todos e que Deus ilumine o coração de cada um. VEREADOR ADALBERTO CARLOS
SOARES. Senhor Presidente, pessoas aqui da Mesa, senhores Vereadores e
Vereadoras, eu tive como lema de campanha, um dos lemas, geração de emprego,
nos sabemos que Taquara hoje, ela perde para todas as cidades aqui do vale do
Paranhana, em termo de geração de empregos, perdemos para Parobé, Igrejinha, Três
Coroas até para Rolante, oferecimento de vagas de emprego, sai mais de 50 ônibus da
nossa cidade, diário para trabalhar em outros Municípios, eu acredito assim, não tem
números exatos, mas eu acredito que uma 3 mil pessoas por dia, saem de nossa
cidade para trabalhar, pode ser mais, pode ser menos, mas eu acredito que esse
numero ai, é o que saem de pessoas, se nos ir para matemática e bota em papel, se
cada pessoa dessa gasta um real por dia, fora de nosso Município, são 3 mil reais por
dia que deixam de circular aqui, mas isso gasta muito mais, com lanche, qualquer
coisa que ela compra fora do Município, se for um real por pessoas, são 3 mil reais,
vezes 20, são 60 mil por mês, tu multiplicar por ano, são 720 mil, então assim, é muito
dinheiro, porque o Município de Taquara perde só nesse um realzinho por dia, então
se nos teríamos mais empregos, mais industrias na nossa cidade, com certeza o nosso
Município ia arrecadar mais, e ia ter mais dinheiro para oferecer, mais qualidade de
vida para nossas pessoas, eu tenho certeza que se nos tivemos melhor arrecadação,
nos não estaríamos hoje andando por essas ruas esburacadas, que nos andamos hoje
em nossa cidade, a nossa saúde seria melhor, nossa segurança seria melhor, tudo
seria melhor, então eu vejo aqui os senhores, cada um faz um pedido, cada um
mostra sua boa vontade, em querer fazer, em querer fazer acontecer, mas só nos
vamos conseguir dar um retorno a altura, a Administração vai conseguir da um
retorno a altura para a comunidade, se nos tiver mais retorno, mais dinheiro para
atender cada pedido nosso, então eu sugiro Senhor Presidente, para que nos
Vereadores, um dia marcasse uma reunião entre nos Vereadores, convocasse o
Secretario de Desenvolvimento, Renato Lamperti, e nos tratasse deste assunto, eu sei
que cada um tem uma ideia para nos colocar e ver o ponto de partida que nos vamos
tomar para nos conseguir trazer industrias para Taquara, eu sei que nos temos que
dar incentivo a quem ta estalado no Município, mas temos que nos preocupar em
trazer industrias de outros setores para aqui se instalar, quando agente constrói uma
casa, agente tem que começa pelo alicerço, e se nos não começa logo, e tomar uma
providencia, os nossos pedidos, eles não vão conseguir ser atendido, eu tenho
pedidos, cada um tem , eu acho Senhor Presidente, que nos temos que marcar essa
reunião , e nos temos que trabalhar desta maneira, eu fiz uma indicações aqui, que
uma foi sobre a dragagem do Rio Paranhana, eu sei que outros anos, outros
Vereadores já colocaram, sugeriram que fosse feito um projeto para a dragagem do
Rio Paranhana, que abranja ali a Vila Santa Maria, cada enchente que da, aquele
pessoal ali que ta transbordando dentro de água, e a coisa fica só na teoria e não sai
do papel, eu acho que hoje, a solução ali, a primeira solução é botar maquina para
dentro daquele rio ali, e abrir o rio, é a primeira medida que tem que ser feita, para a
água escoar, porque acho que contra a natureza, ninguém ataca a água, se chover
muito, talvez vai continuar dar alagamento, pelo menos agente tem que dar uma luz
para aquele pessoal ali, para que seja feita alguma coisa ali, porque ninguém faz nada,
só fica na teoria, o mesmo acontece e esta acontecendo na localidade de Vila Tereza,
Rio da Ilha, onde o rio esta desviando seu curso, e corroendo as barrancas lá, pode em
qualquer momento em algumas partes, a comunidade fica sem estrada, então até
sugeri ali que o Município faça um projeto, e compre uma maquina, em vez de pagar

uma firma ai com um alto valor, compre uma maquina, e bote dentro do rio, faça um
projeto, tira a licença, e essa maquina vai servir para os interior. Fiz outra indicação ali
numa troca de lâmpada, ali no Alto Tucanos, fui lá verificar nas estradas lá, e estão
muito ruim no Alto Tucanos, como não é diferente na localidade de Padilha, Ilha
Nova, Padilha Velha, eu tive esse final de semana lá, o Guido Mario, coloco que boca
de bueiro entupida, mas com todo aquela água caída lá sábado, não tem bueiro que
resista, a água ia para o meio da estrada, e foi muita chuva, então agente tem que ter
um pouco de paciência, quanto as estradas naquela região, porque já estavam ruim,
com essa chuva toda que deu, complico mais a situação, eu queria pedir desculpas
pelo meu tempo que passou, tenham todos uma boa semana, e um muito obrigado.
Após a Palavra em Expediente o Presidente colocou em bloco a votação da matéria a
seguir, e a mesma foi APROVADA por unanimidade dos Vereadores presentes. Segue
a matéria: Indicações: Nºs: 001 a 014/2013. Requerimentos: Nºs: 001 e 002/2013.
Requerimentos de Pedidos de Informações: Nºs: 001 e 002/2013. Requerimentos
Verbais: VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: 1º - Solicita que o Executivo
Municipal, através da Secretaria competente proceda na troca de luminárias na Rua
Montevideo, n° 355 e Rua Brasília n° 225, no Bairro Empresa. 2º - Solicita que o
Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no conserto de um
bueiro localizado na Rua Osvaldo Cruz com a Rua La Paz, no Bairro Empresa. 3º Solicita que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no
conserto e um cano de esgoto localizado na esquina da Rua Santo Antônio da
Patrulha, n° 1047, em frente à residência do Senhor Sílvio, no Bairro Empresa.
VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA: 4º - Requer da Administração do Hospital
Bom Jesus, o porquê do Setor de Traumatologia não estar funcionando a contento, ou
seja, sem um local específico para tal e quando vai funcionar normalmente.
VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH, com apoio da Vereadora Sirlei Teresinha
Bernardes da Silveira: 5º - Solicita que o Presidente desta Casa, Vereador Nelson José
Martins encaminhe Ofício convidando o senhor Ademar Marcelo Soares - Diretor do
Hospital Bom Jesus de Taquara, para que venha a esta Casa prestar informações a
respeito da conduta de trabalho que terá em relação ao atendimento do Hospital.
VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH: 6º - Solicita que o Presidente desta
Casa, Vereador Nelson José Martins encaminhe Ofício convidando o Delegado de
Polícia responsável pelo caso do sinistro ocorrido nesta Casa, no mês de outubro de
2011, para que venha prestar informações sobre o andamento das investigações. Tal
pedido se justifica para que a comunidade possa acompanhar e entender o ocorrido.
VEREADOR GUIDO MÁRIO PRASS FILHO: 7º - Solicita que o Executivo Municipal,
através da Secretaria competente efetue o recolhimento de lixo na localidade de
Linha Gonzaga, Distrito de Entrepelado, entrando à esquerda após o antigo Frigorífico
Rosa Gomes saindo após o Colégio Estadual de Linha Gonzaga. Os moradores já vêm a
muito reivindicando tal solicitação, mas nunca foram atendidos. VEREADOR RÉGIS
BENTO DE SOUZA: 8º - Solicita que o Executivo Municipal, através da Secretaria
competente efetue a notificação e manutenção do terreno baldio situado na esquina
da Rua Guilherme Lahm com a Rua Picada Gravatá, lado direito, sentido
Bairro/Centro. Tal situação está pondo em risco o trânsito local. 9º - Solicita que o
Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda na reposição de
lâmpada queimada na Rua Auto João Muratore, em frente ao n° 52, no Bairro Santa
Rosa. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA, com apoio do Vereador Moisés Cândido
Rangel: 10º - Solicita que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente
proceda na colocação de equipamentos completos de iluminação pública na

localidade de Olhos D’Água, Beco dos Irmãos Oliveira, n°s: 3.635 e 3.633. VEREADOR
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: 11º - Solicita ao Executivo Municipal
informações referentes ao destino dado com a verba recolhida na taxa de lixo e
defesa civil, no ano de 2012. Pede-se relatório detalhado. 12º - Solicita que o
Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda na substituição de
lâmpada queimada localizada na Travessa Santa Rosa, em frente à Serralheria
próximo ao n° 2756, bem como proceda no recolhimento de um sofá que a muito está
jogado naquele local. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: 13º - Solicita que o
Executivo Municipal, através da Secretaria competente providencie o recolhimento do
lixo da Rua Beco Laruse, na localidade de Fazenda Fialho. O pedido se justifica em
função da falta de recolhimento do lixo na localidade, ocasionando grandes
problemas e transtornos aquela população. VEREADORA SANDRA BEATRIZ
SCHAEFFER: 14º - Solicita a Empresa Biomina atenção especial no recolhimento do
lixo da Rua Beco Laruse, na localidade de Fazenda Fialho. O pedido se justifica em
função da falta de recolhimento do lixo na localidade, ocasionando grandes
problemas e transtornos aquela população. VEREADOR TELMO VIEIRA: 15º - Solicita
que a Mesa Diretora desta Casa estude a viabilidade para que a reunião com o Diretor
do Hospital, solicitada verbalmente nesta Sessão pelo Vereador Eduardo Kohlrausch
possa ser agendada para próxima segunda-feira, duas horas antes da realização da
Audiência Pública solicitada pelo Ex-Prefeito Délcio Hugentobler, para apresentação
do Relatório de Monitoramento da Gestão em Saúde, referente ao 3º Trimestre de
2012, agendada para as 18 horas. Ata: Nº 3.853. Em seguida o Presidente convocou
os senhores Vereadores para Audiência Pública de apresentação do Relatório de
Monitoramento da Gestão em Saúde, referente ao 3º Trimestre de 2012, solicitada
pelo Ex-Prefeito Délcio Hugentobler, a realizar-se no dia 14 de janeiro do corrente
ano, às 18 horas no Plenário desta Casa. Após isso, o Presidente Nelson Martins
convocou uma Sessão Extraordinária Autoconvocada, para logo após o término da
presente Sessão, onde serão apreciados em 1ª votação os Projetos n°s: 002 e
003/2013, os quais foram dados publicidade anteriormente nesta Sessão, que tratam
da reforma administrativa da Câmara de Vereadores de Taquara. Também diante da
necessidade de uma 2ª votação e da importância dos Projetos supracitados, o
Presidente, com a concordância dos demais Vereadores, convocou para próxima
quarta-feira, dia 09/01, às 9 horas, outra Sessão Extraordinária Autoconvocada para
2ª votação dos referidos Projetos. Nesse sentido os membros das Comissões
Permanentes desta Casa, (CGP E COFF), agendaram reunião das mesmas também
para quarta-feira, dia 09/01, às 8 horas na Sala das Comissões. Nada mais havendo a
tratar o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente
Sessão Ordinária, agendando outra para o dia 14 de janeiro 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, que
transcreveu a Palavra em Expediente, onde após lida e aprovada também será
assinada pelos Vereadores desta Casa Legislativa. Sala de Sessões, nove de janeiro de
dois mil e treze................................................................Silvana Lopes e Diego Miranda.

