ATA Nº 3.861
Aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às dezenove, no
Plenário da Câmara de Vereadores de Taquara, realizou-se a 3ª 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), Lauri Fillmann (PDT),
Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC), Régis Bento de
Souza (PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), Sandra Beatriz Schaeffer
(PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB), e, Valdecir
Vargas de Almeida (PDT). A pedido do Presidente da Casa a Diretora Legislativa,
senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão Ordinária, desejando
boas vindas a todos os presentes, informando que as Sessões Ordinárias da Câmara
de Vereadores de Taquara ocorrem nas segundas-feiras, a partir das dezenove horas,
no qual convidou a todos para participar. Nesse momento o Presidente deu início aos
trabalhos da noite convidando a todos para realizarem em conjunto a Oração do Pai
Nosso e em seguida solicitou que a servidora Marilene Wagner procedesse na leitura
dos ofícios e das matérias que deram entrada nesta Casa, para o conhecimento de
todos. OFÍCIOS DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO N°029/2013 encaminha Lei Municipal
nº 5.148, sancionada em 08 de janeiro de 2013. OFÍCIO nºs: 035/2013 encaminha Leis
Municipais nºs: 5.149 e 5.150, sancionadas em 09 de janeiro de 2013. OFÍCIO Nº
044/2013, informa que nos dias 16 e 17 de janeiro do corrente ano, o Prefeito
participará da Couromoda/2013, no Parque Anhembi em São Paulo/SP, bem como
nos dias 28, 29 e 30 de janeiro de 2013, do Encontro Nacional com os novos Prefeitos
e Prefeitas, em Brasília/DF, com a Presidente Dilma Roussef. INDICAÇÕES: N°
015/2013 – VEREADOR GUIDO MÁRIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo
Municipal, através da Secretaria competente proceda na limpeza de um terreno
baldio, com posterior notificação do proprietário, localizado na Rua Cônego Pedro
Bremm, no Bairro Jardim do Prado, ao lado do n° 1884. Tal pedido se justifica devido a
grande quantidade de mato e entulhos largados no local, o que está causando
grandes transtornos aos moradores do entorno, especialmente a uma senhora que
reside bem próximo e se encontra acamada por problemas de saúde. N° 016/2013 –
VEREADOR GUIDO MÁRIO PRASS FILHO, com apoio do Vereador Luiz Carlos Balbino
de Oliveira: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente
proceda no patrolamento, ensaibramento e limpeza dos bueiros na estrada de Olhos
d’Água, em especial no Beco dos Nunes, estrada que vai em direção aos granjeiros,
seguindo à direita do Cemitério local. N° 017/2013 – VEREADOR GUIDO MÁRIO PRASS
FILHO, com apoio do Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch: Solicito que o Executivo
Municipal estude a viabilidade de aumentar o repasse do auxílio moradia aos
Servidores que atuam na área de Segurança Pública (Brigada Militar e Polícia Civil). Tal
pedido se justifica dado ao fato dos atuais valores estarem baixo em relação ao valor
repassado nos Municípios vizinhos. N° 018/2013 – VEREADOR GUIDO MÁRIO PRASS
FILHO: Solicito que o Executivo Municipal estude a possibilidade de adequar a Lei
Municipal no que rege a matéria constante à Lei Federal, nº 12.696, de 25 de julho de
2012 que: “Altera os artigos 132, 134, 135 e 139 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para dispor sobre os Conselhos
Tutelares”. Segue em anexo a referida Lei. N° 019/2013 – VEREADOR GUIDO MÁRIO

PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente
busque uma solução a respeito da falta de fornecimento de água aos moradores da
localidade de Alto Santa Cruz. Tal pedido se justifica uma vez que a rede de
abastecimento e as ligações que dão acesso às residências já estão concluídas,
faltando apenas a ligação no reservatório, junto ao poço. Vale ressaltar a grande
dificuldade que os moradores enfrentam para obter água naquele local,
principalmente as pessoas mais idosas. Solicito ainda que o Executivo possa informar
qual foi o valor gasto nesta obra, e, se possível fazer uma visita no local, para que
junto com os moradores chegue a uma solução. Nº 020/2013 – VEREADOR MOISÉS
CÂNDIDO RANGEL: Solicito ao Executivo Municipal que estude a possibilidade de
manter funcionando o Setor responsável pelo ICM, que cuida da distribuição e
arrecadação dos blocos dos produtores, junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais.
Até o presente momento este setor vem funcionando em uma sala alugada pela
Prefeitura, no prédio do referido Sindicato. Justificativa: Tal solicitação vem de
encontro a facilitar o acesso dos produtores rurais de nossa cidade, pois nesse mesmo
prédio se encontra a Emater e o Setor do ICM, o qual reportamos, lembrando ainda
que a Estação Rodoviária fica próxima do prédio, o que dá mais comodidade aos
produtores rurais na busca dos serviços. Nº 021/2013 – VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO
RANGEL: Solicito ao Executivo Municipal que estude a viabilidade de transferir a
Secretaria de Agricultura que está localizada na ERS 115, próxima a Sede do CTG O
Fogão Gaúcho, para uma área mais central, se possível, próximo a Estação Rodoviária,
para facilitar o acesso dos moradores de outras localidades, dado ao fato que a
grande maioria das pessoas não possuem carro e utilizam o ônibus para se locomover.
Nº 022/2013 – VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Solicito que o Executivo
Municipal estude a possibilidade de dar continuidade nas obras da rede de
abastecimento de água, junto ao poço comunitário da localidade de Ilha Nova, o qual
atenderá 32 famílias. Tal pedido se justifica, pois o convênio realizado com o
Município de Rolante referente às obras está quase no seu término, o que faz solicitar
agilidade na sua conclusão. As Indicações n°s: 023 e 024/2013, de autoria do Vereador
Telmo Vieira, foram canceladas pelo mesmo. Nº 025/2013 – VEREADORA SIRLEI
TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Requer ao Chefe do Executivo Municipal que
intermedie junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para que proceda a
imediata retirada de entulhos que estão depositados dentro do Arroio Sonda, na Rua
Doutor Luiz de Carvalho ao lado da Pracinha da Bica D’água, no Bairro Empresa. A
presente proposição se justifica em razão de, os entulhos depositados, estarem
impedindo a passagem da água pelos canos ali instalados e, principalmente pelo fato
de estarmos no verão e termos experimentado frequentes enxurradas, que
demandam uma quantidade elevada de águas que ficarão represadas pela grande
quantidade de lixo, ocasionando, consequentemente inundações nas tantas
residências localizadas nas proximidades do referido arroio. Nº 026/2013 –
VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Requer ao Chefe do
Executivo Municipal que interceda junto à Secretaria de Obras deste Município, para
que a mesma proceda à completa manutenção das Ruas Vicente L. Ferreira, Bairro
centro, (próxima ao GEU) e Sete de Setembro no Bairro Cruzeiro do Sul, com
patrolamento e ensaibramento. A presente solicitação se faz urgente e necessária, em
vista do estado precário no qual se encontram as duas vias, agravadas pelas últimas
enxurradas que formaram valas enormes, impossibilitando a trafegabilidade de

veículos, oferecendo riscos de danos materiais e físicos e, também por ter o objetivo
precípuo de atender a reivindicação dos moradores das respectivas vias públicas. Nº
027/2013 – VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Requer ao Chefe
do Executivo Municipal que interceda junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente
para que a mesma proceda ao recolhimento do lixo, que está se acumulando na Rua
Chile, esquina com a Mascarenhas de Moraes, junto a cerca da Associação
Comunitária Beneficente Paz no Vale. O presente pedido justifica-se pela solicitação
feita pela comunidade que circunda a localidade na intenção de proteger o meio
ambiente e evitar que o pátio da referida associação fique tomado pelo lixo, pois
nesse local os moradores do bairro realizam festas, as crianças brincam e, pensando
na saúde e integridade física dessas crianças, a comunidade insiste para que o lixo
tenha o seu destino correto e não fique depositado nas vias públicas. Nº 028/2013 –
VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal estude a
viabilidade de fazer uma doação de um veículo à Brigada Militar de Taquara, pois a
mesma está encontrando muita dificuldade de fazer o patrulhamento na cidade e no
Interior por falta de veículo. Nº 029/2013 – VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES:
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no
conserto de canos quebrados localizados em frente aos n°s: 401 e 445, na Rua
Cantuária Abelardo de Brito, no Bairro Empresa. Tal pedido se justifica dado ao fato
que os moradores querem fazer suas calçadas após o referido conserto. Nº 030/2013
– VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal possa
desenvolver um projeto de melhoria na estrada que liga Padilha à localidade de
Batingueira, pois se trata de uma estrada que tem um trecho de mais ou menos 300
metros muito acentuados e a cada chuva o local fica quase intransitável, criando valas
e dificultando a subida dos veículos causando danos aos mesmos. Nesse sentido
sugere-se que seja realizado 200 metros de calçamento, pois assim a cada chuva a
Prefeitura não teria o gasto com material, mão de obra e maquinários. Nº 031/2013 –
VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA, com apoio dos Vereadores: Nelson
Martins, Adalberto Lemos, Lauri Fillmann, Moisés Rangel, Roberto Timóteo, Sandra
Schaeffer e Sirlei Teresinha: Solicito que o Executivo Municipal estude a possibilidade
de prorrogar o Concurso Municipal realizado através do Edital n° 001/2010, por mais
02 (dois) anos, conforme prevê a Lei. Tal pedido se justifica tendo em vista que duas
Escolas de Educação Infantil estão em fase de construção e será muito importante ter
um quadro de funcionários de carreira. N° 032/2013 – VEREADOR GUIDO MÁRIO
PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, através da fiscalização do Município
da parte de Engenharia e da Secretaria de Segurança e Trânsito, possa averiguar as
condições de tráfego sobre a Ponte que se encontra na localidade de Santa Bárbara,
Distrito de Entrepelado. Tal pedido se justifica dado ao fato da Ponte não ter ficado
alinhada a estrada, dificultando a passagem de dois veículos e colocando em risco
todos que passam por ali. Segue fotos em anexo. N° 033/2013 – VEREADOR GUIDO
MÁRIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria
competente possa apurar a responsabilidade sobre o depósito de lixo que ficou
jogado no leito das vias públicas, nas localidades de Passo do Mundo Novo e Santa
Cruz da Concórdia. O lixo foi deixado no dia da retirada dos containers (09/01/2013),
no período da noite, sendo que o mesmo amanheceu no chão no dia (10/01/2013).
Pede-se informação sobre quais providências serão tomadas em relação aos
responsáveis por tais atos que implicam em danos ambientais. Segue fotos em anexo.

Nº 034/2013 – VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Solicito que o Executivo
Municipal, através da Secretaria competente proceda no conserto de buracos
localizados na Rua Marechal Rondon, em frente aos nºs 1261 e 1345, no Bairro
Cruzeiro. Tal pedido se justifica, pois a situação está tornando aquele trajeto perigoso
a todos que passam por ali. Nº 035/2013 – VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS
LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda
no conserto de um buraco localizado na Rua Cristiano Souza, em frente ao nº 1648, no
Bairro Cruzeiro do Sul. O pedido se justifica, pois a calçada afundou provavelmente
por um rompimento de um cano de esgoto, onde tal situação está tornando aquele
trajeto perigoso a todos que passam por ali. Nº 036/2013 – VEREADOR ADALBERTO
DOS SANTOS LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria
competente proceda na substituição de três lâmpadas localizadas na Rua da Empresa,
no Bairro Empresa. O pedido se justifica, pois a falta de iluminação torna o local muito
perigoso causando insegurança a todos que passam por ali. Nº 037/2013 – VEREADOR
ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente proceda no conserto de um buraco localizado no final da Rua
Palmeira das Missões, no Bairro Empresa. A situação foi causada por um caminhão
que ao passar pelo local acabou rompendo um cano de esgoto originando o referido
buraco que está trazendo grandes transtornos a todos. Nº 038/2013 – VEREADOR
ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente proceda na limpeza de barro acumulado em frente à
residência nº 206 e arredores, que desce da Rua Bandeirantes, no Bairro Petrópolis,
dificultando a entrada dos moradores em dias de chuva. Solicito ainda a desobstrução
de uma boca de lobo nesta mesma Rua, esquina com a Rua Alcides Levino Bauer.
REQUERIMENTOS: Nº 004/2013 – VEREADOR GUIDO MÁRIO PRASS FILHO: Vem
através do presente, enviar Votos de Pesar aos familiares do senhor Olmário Silveira
Pacheco, que faleceu no dia de ontem, 13/01/2013. 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 005/2013 – VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH, com apoio de
todos os Vereadores: Vem através deste solicitar ao Excelentíssimo Governador do
Estado, Senhor Tarso Genro, que possa envidar esforços no sentido de buscar mais
efetivo e uma balança para pesagem de caminhões, para o Batalhão de Policia
Rodoviária Estadual de Taquara/RS, localizado na Rodovia ERS 020, KM 53, Bairro
Santa Rosa. Justificativa: O Posto da Policia Rodoviária Estadual em Taquara, atende
cerca de 150 quilômetros, e os Municípios de Igrejinha, Taquara, Três Coroas,
Riozinho e Rolante, onde dando qualquer problema em um desses citados, os outros
ficam descobertos, devido ao baixo efetivo, e, como Taquara é uma passagem de
motoristas para o Litoral Norte, os acidentes são frequentes e a insegurança dos
Taquarenses também. Quanto a uma balança de pesagem, para o Posto da Policia
Rodoviária, a ERS 020, é passagem de caminhões com toras, vindos da Serra Gaúcha e
também os acidentes são frequentes, entendemos que uma balança aumentaria a
segurança de nossos motoristas e também de nossa comunidade em geral, pois um
caminhão com excesso de peso é um perigo, inclusive para as residências as margens
da Rodovia ERS 020 e ERS 239. PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Nº 003/2013 –
VEREADOR GUIDO MÁRIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal informe a
este Vereador qual foi o valor gasto na obra de reforma do Ginásio Tancredo Neves,

localizado no Bairro Santa Teresinha, bem como de onde proveio o recurso
empenhado nesta obra. Nº 004/2013 – VEREADOR LAURI FILLMANN: Solicito ao
Executivo Municipal informações da previsão de retorno do atendimento da Unidade
Móvel de Saúde, junto às localidades do nosso Interior. Tal ação se justifica, pois
dessa forma as pessoas que utilizam a Unidade Móvel, especialmente quem faz uso
de medicamentos contínuos, poderão se organizar com mais tranquilidade. Ficamos
no aguardo. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: 1º - Telegrama 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. 2º - Comunicado do Ministério da Educação, informando a
liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 3º - Ofício Circular do Ministério do
Desenvolvimento Social e combate à fome, comunicando a transferência de recursos
ao Fundo Municipal de Assistência Social, destinados ao custeio das ações e serviços
socioassistenciais de caráter continuado. 4º - Câmara dos Deputados, referente aos
recursos do Orçamento da União empenhados aos Municípios, SIAFI: 26/11/2011.
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 ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA. Saudação ao Senhor Presidente, também
saudações aos demais membros da Mesa, saudação a todos os colegas Vereadores
aqui presente, uma semana que agente passou, mas uma semana que nos estamos ai
como novos Vereadores da Casa, e muita coisa têm acontecido no Município, e
muitas reivindicações também estão chegando até nos, e eu a pouco lhe dizia para
meu colega, que eu não tava fazendo ainda, muitas indicações, porque eu to dando
uma trégua para o Prefeito se ajeitar um pouco na Prefeitura, porque não é fácil,
então se começa indica de mais ai, a coisa fica difícil para ele, então vamos dar um
tempo, e começar a fazer as indicações que agente tem pra fazer também, mas em
principio agente vai manter ainda, sem muitas coisas de indicações, mas talvez para
uns quinze dias, agente começa a fazer essas indicações, como o tempo é curto, eu
quero toda semana abordar um assunto especifico de muita coisa, de abordagem,
para fazer nesse período que nos estamos aqui na Câmara, e tentar resolver os
problemas cruciais da cidade, então eu vou procurar aqui nas minhas manifestações,
tentar usar aqui a palavra do povo, agente ouve na rua, e vai passando aqui também,
porque nos somos representantes do povo, nos temos que ser a voz do povo aqui na
câmara de Vereadores, eu vou tentar ser esses quatro anos que eu vou estar aqui, a
uma gritaria muito grande na cidade, e eu não vou fazer indicação agora, mas eu
gostaria já, que o próprio Prefeito e as autoridades presentes, vão ouvirem essa
minha manifestação, a um grito muito grande na cidade, por causa dos alto-falantes
dos carros altos na cidade, é uma loucura, eu não consigo mais andar na cidade, as
pessoas me cobrando isso, tanto do comercio em geral, tanto das pessoas da cidade,
repartições publicas, virou quase estado de calamidade publica na cidade de Taquara,
os alto falantes dos carros ai, ninguém que tira o direito de trabalho de ninguém,
ninguém que evita que as pessoas trabalhem, mas a que ter o bom senso das pessoas
colocarem o seu som na rua, onde não fira os ouvidos das pessoas, nem aqueles que
trabalham, tem gente inclusive ai querendo fazer abaixo assinado, querendo fazer
uma serie de coisa, eu posso dizer que existe Legislação, inclusive Legislação

Municipal, onde deve coibir esse tipo de coisa, porque tem um numero de decibéis
que são permitidos e outros não, cabe a Prefeitura Municipal através da fiscalização
competente, coibir o que existe a respeito disto ai, que é o excesso, a Brigada Militar
também, porque não só os carros que estão fazendo propaganda comercial, mas
também os carros particulares, que a noite viram, inclusive viram a meia noite, eu
mando recado para a Brigada Militar que esteja atenta, porque tem um grupo de
jovens ai que depois da meia noite, aproveitando para tirar o sono de pessoas que
querem dormir, nas diversas ruas na cidade de Taquara, é muito importante, outro
assunto rapidamente que eu abordo nesse ultimo minuto, que eu vou bater muito
aqui, hoje apenas vou dar uma pincelada, é a respeito do direito do consumidor, nos
temos sérios problemas de atendimento aqui, no comercio em geral, principalmente
nos supermercados, com mercadorias, onde tem supermercados grandes, eu não vou
dar nomes, que estão tirando o dinheiro das pessoas no supermercado, com preços
na gandulas um, e no caixa outro, é muito serio, e eu vou estar aqui batendo isso aqui,
durantes quatros anos, e lutando para que não ocorra esse tipo de coisa, e que o
PROCON do Município de Taquara funcione, e funcione bem, eu tive três anos na
direção do PROCON e sei que pode funcionar, tem que se agir rapidamente, outra
coisa, produtos vencidos nos supermercados, estão vendendo comida podre nos
supermercados, estão vendendo produtos vencidos, e hoje eu fui em vários
supermercados, e achei vários produtos vencidos, a população esta sendo enganada,
principalmente por aqueles supermercados grandes, e hoje eu não vou dar o nome,
mas futuramente eu poderia dar o nome, o PROCON tem que agir por conta da
cidade, nos vamos estar aqui, verificando este lado, e ajudando a Prefeitura a resolver
este problema, porque é muito serio o problema do consumidor desta cidade, vamos
estar atento nesses quatros anos para poder resolver, esgoto meu tempo, não quero
me estender muito, para que os outros também não se estendam, agradeço, e mais
uma vez, que pena que o tempo é curto, deixo aqui a saudação para todos vocês, e
todos tenham uma boa semana, fiquem todos com Deus. VEREADOR EDUARDO
CARLOS KOHLRAUSCH. Boa noite Senhor Presidente, boa noite Vereadora Sandra,
Vereadora Sirlei, companheira do PTB, demais colegas Vereadores, assim como o
Vereador Telmo do PTB também, Vereador Balbino do PTB também, a comunidade
que nos acompanha na noite de hoje, ao Plenário que nos acompanha também pela
radio e pela internet, estou entrando com um oficio aqui na Casa, que a maioria dos
senhores, se não todos, a maioria nos apoiou, agradeço aos senhores, fiz sobre o
Governador do Estado, solicitando mais efetivos para a Policio Rodoviária Estadual, e
no mesmo oficio Senhor Presidente, pedindo uma balança Rodoviária, para ali, a
Policia Rodoviária Estadual, o atual efetivo, segundo informações que agente foi
buscar, junto ai com o comando de Taquara, ele trabalha com cerca de 35% do
necessário, e todos nos sabemos que a invasão de carros, invasão de veículos tem
sido cada vez pior, uma vez que nos estamos aqui no miolo, as pessoas que vem do
Vale dos Sinos, até alguns da Serra, que vão ao litoral, isso ai no final de semana acaba
virando um caos, uma estrada sem lei, e como eu disse, o atual efetivo trabalho com
cerca 35% do necessário, é responsável por cinco cidades, Taquara, Igrejinha, Três
Coroas, Riozinho e Rolante, em torno de 150 quilômetros, o senhor veja bem como
isso fica complicado, em determinados dias ai, chega a ter uma viatura na rua, com
um atendendo, e nos não queremos que venham aqui para nos multar, não é isso,
mas agente precisa ter segurança, para que no momento, nossas famílias, nossos

amigos, nossos familiares, nossa comunidade em geral esteja participando aqui,
andando nas ruas, na qual nos somos cortados na RS020, que tem também o nove de
Avenida Sebastião Amoretti, e como eu disse, nos estamos no miolo aqui, e fica muito
complicado, em questão da balança Rodoviária Senhor Presidente, esses caminhões
que vem da Serra, cheias daquelas toras e pinos, semana passada eu providenciei,
depois do Lajeadinho, depois do Rochedo, de lá para Ca, um acidente, um caminhão,
ele se perdeu na curva, imagina se tivesse alguém ali, ou um carro passando, ou
ultrapassando, ou até uma pessoa caminhando, até porque a RS020 é uma estrada
que não tem acostamento, então nesse sentido agente agradece o apoio dos
companheiros, o apoio dos Vereadores e das Vereadoras, que agente nesse primeiro
momento Senhor Presidente, agente faça esse oficio para o Governador do
Estado,solicitando esse maior efetivo, e também que agente faça Senhor Presidente,
no dia 30 se o Senhor assim nos permitir, uma reunião aqui na Casa, para tanto, fazer
um requerimento verbal, que no dia 30 as 15 horas, agente faça uma reunião aqui na
Casa, convidando os Vereadores, dessas Câmaras de Vereadores como essa nossa
aqui, Vereadores da cidade de Igrejinha, Três Coroas, Riozinho e Rolante, que agente
possa fazer um oficio maior, e com mais força, e mandar para o Governo do Estado,
solicitando também essa balança, e solicitando também, mais efetivo, que a coisa ta
seria mesmo, e agente tem que cuidar da segurança da comunidade, então eu
agradeço o apoio dos senhores nesta empreitada. A indicação do Vereador Guido,
quero me associar, em questão do auxilio e moradia, e vejo com bons olhos isso, e
quero lhe dizer que o Executivo Municipal, tem compromisso, como promessa de
campanha, e com certeza ira cumpri La, apenas ele esta deixando Vereador Guido,
senta a poeira para ver qual que é o cálculo que ele pode fazer, para ver a partir de
quando os policiais vão ganhar o auxilio moradia, para manter eles aqui, mas com
certeza será dada, porque foi um promessa do Prefeito Tito, uma promessa desse
Vereador que fala, agente tem certeza que o Prefeito Tito tem essa visão ai, e vai
fazer isso para ajudar nesse auxilio moradia, porque ele tem que fazer isso com
responsabilidade, para saber que valor ele pode chegar, também quero agradecer ai a
postura da Diretora de Obras, a Sheila, quanto as roçadas, que ela tem acompanhado,
tem sido muito profissional nesse sentido, porque sinceramente, é parque do
trabalhador, prainha, cemitério, em tudo o que é lugar, e como diz aquela musica do
Erasmo, dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira cabeçuda, eu concordo
com ele no seguinte, porque a Sheila tem uma capacidade assim, que garanto que
muito homem não faz, parabéns para a Diretora Sheila pelo seu trabalho, encerro
Senhor Presidente, desejando uma boa semana a todos, agradeço a Deus pela
oportunidade de estar aqui representando a minha comunidade mais uma vez, e que
todos fiquem na paz de Jesus. VEREADOR GUIDO MÁRIO PRASS FILHO. Quero
inicialmente saudar o Presidente desta Casa, Nelson José Martins, em seu nome
saudar os demais Vereadores e Vereadoras, também as pessoas presentes neste
Plenário, Senhor Presidente, eu tive andando em algumas estradas em nosso
Município, durante esse final de semana, e agente ta vendo a grande dificuldade que
esta tendo a Administração em poder colocar as nossas estradas em condições,
agente teve no Entrepelado, na estrada do seu Luiz, onde liga o Entrepelado ao Arroio
Grande, tivemos informação do Secretario Distrital, será feita essa estrada, essa
semana ainda, agente que tranquilizar aos moradores, e também a estrada de Arroio
Grande, nos temos esses problemas nas estradas de Olhos D’Água, agora a pouco

tempo me ligaram lá do Pega Fogo, que a estrada de lá esta muito ruim, a do Morro
Negro, tem a estrada do Pega Fogo que liga ao Morro da Pedra, que esta em péssima
condições, com valetas enormes, agente pede que a comunidade tenha um pouco de
paciência, que a Administração logo, logo colocara as nossas estradas em dia, também
em ampliação publica, que esta muito precária no nosso interior, principalmente as
lâmpadas florescentes, agora ligo lá do Beco da Dona Cléia, o Beco Nelson Campos,
também lá, estive na localidades de Tucanos, uma grande dificuldade na iluminação
publica, também pedimos que a Administração procure liberar o trafico na ponte do
Arroio Grande, próximo ao Seu João Rider, que ela já esta pronta, e é só preciso
liberar o transito, o acesso com as chuvas que deu, quase impediu o transito de
algumas pessoas, e a ponte da Santa Barbara, próxima ao campo do Paulo, até tem
umas fotos que estamos passando para os Vereadores verem, eu tinha vontade de
saber quem foi o Engenheiro que fez aquela ponte lá, porque é uma vergonha, não
tem como encontrar dois carros, já foi feita a ponte para facilitar o transito, pois
complicou, espero que a Administração tome providencia, não sei o que fazer,
sinalizar o que fazer, porque da forma que esta não tem condições, também Senhor
Presidente, falando com as funcionarias da Casa, temos um problema muito grave,
que acompanha esta Casa a mais tempo, na telefonia móvel, isto é um problema no
Entrepelado, que é em linha reta, que não tem morro nem um, já a comunidade esta
tendo dificuldade para as suas ligações, através dos celulares, se nos fizemos um
requerimento semana que vem, sei que o Vereador Lauri também tem grandes
dificuldades, naquela região de Padilha, que agente possa buscar uma solução,
também encaminho ao Senhor Prefeito que convide a Direção da Arpled, para que
juntos possam fazer com que a produção de leite, aqui na nossa região possa
aumentar, e o Prefeito possa estabelecer projetos de ajudas, como calcário, pastagem
e outros insumos, inclusive que o Município desse, a Arplete pudesse fornecer o leite
as nossas escolas, também fiz um requerimento, tanto água no Alto Santa Cruz, pois a
rede de água esta pronta, faltando apenas a ligação da caixa de água junto ao posso,
então o Prefeito, que busque uma solução junto a associação de moradores, porque
não é possível, termos a rede pronta, até peço o valor que vou gastado lá, sei que foi
um valor muito alto, e que a comunidade pode ter acesso a água, também
encaminhei para a Administração, que informe o quanto foi gasto na reforma do
ginásio Tancredo Neves, e da onde venho os recursos, que a comunidade precisa
saber de onde vem os recursos para nossas obras, solicito também a adequação do
Município, a lei Federal 12696, de 25 de julho de 2012,que dispõe sobre o Conselho
Tutelar, que é o direito a férias, décimo terceiro, licença maternidade, licença
paternidade, e também diz na lei, a unificação das leis do Conselho Tutelar de todo o
território Nacional, também estou encaminhando um requerimento ao Prefeito, o
Eduardo que é um grande batalhador, o aumento de repasse aos servidores das
seguranças publicas, agente sabe que os Municípios vizinhos tem pago mais, e agente
vem perdendo tempo a tempo os números de pessoas trabalhando na segurança
publica de nosso Município, esperamos que seja também um lutador, para que
agente possa auxiliar essas pessoas, que fazem um trabalho tão importante para
nossa comunidade, também solicitei a limpeza de um terreno aqui onde tem uma
senhora doente, que no terreno ao lado as pessoas estão colocando lixo, se a senhora
estiver com a janela aberta, pode entrar um rato ou qualquer outro bicho lá para
dentro, então necessidade isso ai, também Senhor Presidente, nos temos um

problema serio com o lixo, no dia 9 a noite, foi recolhido todos os container, foi
recolhido eles e simplesmente o lixo foi atirado ao chão, antes da meia noite, a
empresa foi la com o caminhão, recolheu, mas cometeram um crime ambiental,
porque jogaram todo o lixo no chão, e as fotos estão ai para que vocês possam olhar,
agente não pode permitir, porque no século que nos estamos, pessoas estejam
fazendo um dano ambiental tão grave em nosso Município, e para encerrar, voto de
pesar aos seu familiares de seu Omar Silveira Pacheco, falecido ontem, enterrado
hoje, um grande abraço a família, amigos e vizinhos, no qual agente tem uma grande
estima, e sofre junto com eles, pela perca, e também Senhor Presidente, teremos no
dia 20 agora uma grande festa, na localidade de Morro Pelado, a reinauguração do
pavilhão, fiquem com Deus, e até a próxima semana. VEREADOR LAURI FILLMANN.
Meu boa noite a todos, em especial Senhor Presidente, a Mesa Diretora, colegas
Vereadores, e imprensa que nos acompanha, estou encaminhando conforme falava
em ultima Sessão, um requerimento ao Prefeito, ao Secretaria da Saúde, pedindo
informações de previsão do retorno na unidade móvel de saúde ao nosso interior,
como eu fresava naquele momento e agora estou oficializando esse pedido, é
interessante porque as pessoas procuram, especialmente pela questão do
medicamentos contínuos, e buscavam junto a unidade no dia de atendimento a cada
localidade de interior, que se acontecesse uma vez por mês,também hoje nos ligaram,
do outro estremo do Município, Fazenda Fialho, solicitando que contatasse aqui com
satisfação ao Diretor de saúde, Diretor da Secretaria de Saúde, sobre a questão dos
posto do interior, que não estão tendo atendimento medico, eu quero aproveitar o
momento para parabenizar a nova Administração,pela atitude de estar com o posto
24 horas, 24 horas efetivamente em funcionamento, isso é muito importante,
parabéns, agora por outro lado, eu vejo com muita preocupação, melhor dizendo, que
para isso ser efetivado, me parece que são privados os demais postos, ai não se
justifica, mas tenho certeza que medidas saram tomadas, e a população anseia por
isso, entre outras situações, imaginem eu não tenho duvidas, que centralizando as
filas ali vão espichar, meio quilometro de fila, sem contar, sem falar dos
deslocamento, o interior tem localidade que o ônibus sai de manhã e volta a noite, é
um dia fora, um dia perdido, diferentemente do que tendo atendimento próximo as
residências de cada um que necessita ao atendimento medico, alem do custo, os
ônibus do interior não estão de brincadeira, quem passa um dia fora, tem mais
almoço, então nesse sentido ai também viemos buscar informações, sei que são
apenas 14 dias, isso é muito justo e tem que ser relembrado, então é uma retomada,
é natural, agora pelo menos previsões para que a comunidade começa aos poucos,
nos sabemos como que é, ficar na incerteza, nos sabemos que não era isso que se
pregava lá atrás, nesse sentido agente ta pedindo essas informações, que a saúde se
pronuncie, através dos Secretários, para que possa realmente, o pessoal tenha uma
certeza, uma previsão que vem por ai nesse sentido, agradeço, é o que eu tinha por
hoje, e todos possamos ter uma semana iluminada, muito obrigado. VEREADOR LUIZ
CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA. Senhor Presidente, senhoras Vereadoras, senhores
Vereadores, e plateia aqui presente, em relação Vereador a sua preocupação,
acredito que a preocupação seja dos 15 Vereadores, e agradeço o senhor por ter feito
essa chamada, estamos presente aqui com o Diretor de Saúde, e posso afirmar ao
senhor que medidas estão sendo tomadas, tivemos uma reunião com o Prefeito e o
Secretario e o Diretor, e a preocupação também é deles, num breve período esse

problema será resolvido, e falando no 24 horas, na saúde, eu quero fazer um
esclarecimento, até porque o Prefeito tem demonstrado com grandeza, com
humildade, bastante grandeza, na semana passada ele me deixo bastante contente,
bastante orgulhoso, porque eu fui a pessoa que entreviu em primeiro momento, para
que houvesse uma conversa entre o Prefeito e a Doutora Vera, já estava tudo
acertado com a permanência da Doutora Vera, a pedido da comunidade, o Prefeito
tinha concordado, isso ele fez pessoalmente na semana passada, na parte da noite, no
seu consultório, eu estava presente, então mais uma vez ele demonstrou com grande
humildade, com a grandeza que só ele é peculiar, Vereador Eduardo, em relação a
segurança de nosso Município, com certeza o senhor pode, e eu como ex policial,
você sabe que pode contar comigo sempre, e é uma das preocupações do Prefeito,
em manter esse compromisso de campanha, isto porque, como disse anteriormente
em outra Sessão, a saúde é importante, importantíssima, mas saúde sem segurança,
ela fica meia falha, ela caminha juntamente conosco, eu me associo ao senhor no que
for preciso, e garanto que nossos colegas também, em apenas 14 dias de Governo, o
Prefeito com muita dificuldade e com muito esforço, fez o pagamento dos
funcionários, por alguns acharem impossível entre o dia 10 e o dia 15, mas com muita
luta, com muito esforço, e muito respeito pelos funcionários, demonstrando assim
que não a nem uma perseguição, ou qualquer coisa do gênero, o 24 horas esta
aberto, a rua coberta já esta com o transito liberado também, isso mostra uma
preocupação muito grande do Senhor Prefeito, para com os nossos Munícipes, em
quanto a fiscalização Vereador Arleu, eu gostaria que o senhor tivesse um tempinho,
e fosse ate a Vigilância Sanitária e falasse com a Lucia, fizesse a ela diretamente a sua
denuncia, com certeza ela tomara uma atitude, a Vigilância Sanitária hoje esta
resolvendo um problema de veículos, que até por isso a fiscalização não esteja sendo
a contento nesse momento, mas o senhor se dirija até lá, e será bem recebido, e com
certeza ela tomara uma providencia, ela é uma das pessoas que se preocupa com a
saúde de nosso Município, e ela desempoem um grande trabalho na Vigilância
Sanitária, eu gostaria de me associar aos Vereadores que citaram sobre os Olhos
D’Água e a Cachoeira e dizer também que esta sendo providenciado um mutirão junto
a Secretaria De Obras, para que essas estradas do interior, num breve período será
tomada algumas posições e melhorias na estradas, para um melhor trafego e as
pessoas de lá poderem vir a nossa cidade, o Vereador Guido Mário pediu um aparte,
e pronunciou o seguinte: em respeito a Olhos D’Água, que a Administração já tem
tomado alguma providencia, e tem levado algumas viagens de saibro, para atender as
partes mais criticas, então já esta sendo feito algum trabalho e agente ta
acompanhando, e já agradeço a Administração, por ta atendendo as necessidades
daquela comunidade, o Vereador Luiz Carlos Balbino voltou com a sua pronuncia:
quanto ao concurso publico, o Prefeito me informou, que no concurso feito no ano
passado, existe uma ação na justiça de uma pessoa que teria feito o concurso, e se
sentiu de uma certa maneira lesada, e o concurso naturalmente teria prorrogado por
estar na justiça, ele já teria tomado uma atitude em questão a isso, mas ele ta
aguardando uma questão Judicial, eu quero mais uma vez, pedir aos meus
companheiros, aos Vereadores aqui presentes, as Vereadoras, para manter essa
harmonia que vem se seguindo, e que tem sido notada lá na rua, e as pessoas hoje,
nossos Munícipes, nossos eleitores, não tão importando quem ganho na eleição, o
que tem se mantido aqui, a harmonia o respeito de todos nos, isso ta repetindo lá na

rua, isso é muito bom para a Casa, e eu peço mais uma vez que assim se mantenha, é
claro, cada um com suas ideias, seus partidos, todos respeitando suas opiniões, pois
vivemos num pais democrático, mas eu reforço novamente esse pedido, muito
obrigado. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL. Quero saudar o Senhor Presidente,
Mesa, demais colegas Vereadores, e Vereadoras, auditório e ouvintes da radio
Taquara, quero iniciar parabenizando o Vereador Telmo, que semana passada fez a
licitação, que o Secretario de Saúde e Vice Prefeito venha a esta Casa, para nos falar
sobre a saúde, assim como o Vereador Lauri, também tenho recebido algumas
ligações do pessoal do interior, falando da unidade móvel, e das questões dos postos
de saúde, que ainda não estão funcionando, agente tem pedido calma, a
Administração esta chegado, ta se estalando, ta começando, mas o importante
Vereador, é que agente saiba de mais detalhes, para poder dizer, as vezes data, o
pessoal cobra da gente, e agente as vezes não sabe informar, então essa sua licitação
vai ser bastante boa, para que agente tenha mais informações para dar a
comunidade, também quero fazer uma solicitação ao Presidente Nelson, que as
Sessões voltem a serem abertas por uma liderança religiosa, como vinha sendo feita
no ano passado, pude perceber aqui, a todos que ouviram, na manifestações de cada
Vereador, na primeira Sessão, o agradecimento a Deus, ele foi unânime, de todos os
Vereadores, todos os 15, se referiram a Deus, agradecendo a oportunidade de estar
aqui, então eu acho bastante importante, e se o senhor achar necessário Vereador,
talvez botar em votação, para que agente possa ta convidando uma liderança
religiosa, para vir ler uma palavra, uma oração nas aberturas das Sessões da Câmara.
Também estive visitando na sexta feira, a propriedade do Seu Zé do melado, e pude
passar na localidade de Entrepelado, onde as principais ali, e conversando com o
Secretario Distrital, ele me dizia que havia uma parceria com o Município e com o
DAER, que foi patrolado as principais, e ficou bom, mas o Beco dos Dor, que com
certeza não deu tempo, mas o Secretario já nos dizia ali, que já esta no planejamento
que nos próximos dias, vão fazer, que é uma estrada, uma região bastante íngreme, e
foi bastante prejudicadas com as chuvas dos últimos dias, então o Secretario já me
dizia que na semana que vem, essa semana já, vão estar passando por lá e com
certando essa estrada, também na semana passada, fui procurado pelo Seu Clovis,
uma liderança da localidade do Quilombo, onde ele me dizia, umas desmandas
daquelas localidades, como por exemplo, o poço comunitário, que existe lá, e a rede
de distribuição de água desse posto, é bastante precária, então ele me pedia ajuda, e
falou que conversou com alguns Vereadores, como o Vereador Telmo, o Vereador
Régis, então eu convidei, já que ele citou os dois, eu deixo a disposição, convido a
todos os colegas Vereadores, como o Vereador Balbino disse, ta acontecendo aqui
uma união, entre os Vereadores, isso é importante, acho que essa união que agente
ta construindo ai, possa leva ai nosso Município a frente, então eu convidei o Telmo e
o Régis, deixo a todos que quiserem ir la na sexta feira, a uma e meia, nos vamos nos
reunir aqui, e vamos juntos lá, para aquela comunidade, para juntos conhecer aquelas
demandas que eles tem lá, e tentar buscar uma solução para aquela comunidade,
então o que eu tinha por hoje era isso, quero agradecer a todos, muito obrigado.
VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA. Senhor Presidente, colegas Vereadores e
Vereadoras, a imprensa falada e escrita, internet, a comunidade presente do Plenário,
venho aos senhores para fazer algumas colocações, com relação a política de geração
de renda ao agricultor, pois poderemos com isso, abrir estradas, açudes, reservatórios

de águas para irrigação e o consumo animal, acesso a pequenas propriedades,
escoamento de produção, ter condições aos agricultores, para eles crescerem e
gerarem rendas, e logicamente continuarem assim produzindo no campo, também
precisamos ampliar as metas com relação aos programas de atenção aos portadores
de deficiências físicas, ou qualquer outra deficiência, para promover ações e
atendimento a essas pessoas portadoras de deficiências, elogiamos aqui os
encaminhamentos que a Administração Municipal vem tomando, com relação as
nossas estradas, acessos, ruas e rodovias, também aos patrolamento e
ensaibramento, em especial, fazer uma sugestão com relação a atenção ao Morro da
Cruz, conversamos com alguns taxistas e com alguns moradores que residem lá, o
acesso já é muito difícil naturalmente, e com essa demanda de chuvas que tivemos
nos últimos dias, e também a falta da transição de Governo, de manutenção, la houve
dificuldades para essas pessoas, também com relação com o que o Vereador Guido,
colocou, e o Vereador Lauri, da telefonia móvel no interior, existe uma grande
dificuldade do pessoal da Fazenda Fialho, com relação a emissão de notas, agora e
alta eletrônica, pessoal da pedreira, fica aqui uma sugestão a Administração
Municipal, que faça um levantamento de quantos moradores, quantas residências
tem lá, faça um contato com a OI, para instalar lá então, um telefonia móvel fixa, ou
ela móvel ou ela fixa, para o pessoal lá poder, ter acesso a internet, e gerar la sim as
suas notas, com relação ao que veiculo nos meio de comunicação da ultima sexta
feira, do lixão de nossa cidade aqui, da usina, é uma preocupação e nos vamos fazer
um pedido de informação para apresentar Mesa Diretora, que apresente ao
Executivo, se existe um plano Municipal de resíduos sólidos, do Município de Taquara,
com relação ao lixão, com relação a usina, pois o que agente sabe, e tivemos algum
acompanhamento junto a sub comissão de planos Municipais de produtos sólidos da
Assembléia Legislativa, onde simplesmente 78 Municípios apresentaram nos últimos
anos, os seu planos, aonde habilitam e podem trancar a capitação de recursos
federais, e certamente pode ser um prejuízo a nossa comunidade, também vimos aqui
a apresentar um agradecimento aos servidores da iluminação publica, pois já
atenderam algumas indicações desse Vereador e de outros Vereadores também, e
pedir uma atenção a sinaleira da Sebastião Amoretti, perto da mecânica Garibaldi,
existe algumas luminárias que ali estão queimadas, e já da acidente com elas acessas,
sem elas funcionando, mais ainda, e também a questão das lâmpadas a partir no
numero 1605 na Sebastião Amoretti em sentido ao centro ao bairro, queremos
parabenizar também a Secretaria de Obras, com relação ao ensaibramento e
patrolamento do Loteamento Eldorado, que tinha uma certa dificuldade, a rua tinha
um ruim acesso, tava parada a manutenção, e foram lá e realizaram, venho também
deixar uma sugestão para finalizar, a responsável do setor de conservação e serviços,
a Sheila, que vem fazendo um excelente trabalho, vem fazendo o que muitos homens
não fazem, com relação ao Bairro Santa Maria, existe ali uma dificuldade de ter
algumas lixeiras comunitárias, com isso vem se tendo o acumulo de resíduos, com isso
tranca os bueiros, com isso da enchente sem o rio ta cheio, então agente pedi ali uma
especial atenção, sugere que na João Manuel Correa, Francisco de Freitas e demais
ruas do Bairro Santa Maria, de outros bairros da cidade, sejam observados, e tenha
uma atrativa onde venha amenizar a situação e agente faze um trabalho de defesa
civil, que é prevenir antes que aconteça maiores dificuldades, finalizando eu vou
apresenta um requerimento a Casa, com relação a CORSAN, que ela ainda continua

vazando aqui na esquina do Santa Teresinha, agente passa ali e fica ate com
vergonha, fui diretamente na CORSNA, pedir, fazer um protocolo e ainda eles não
resolveram, obrigado a todos, uma boa semana, um forte abraço. VEREADOR
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS. Quero saudar a Mesa Diretora, saudar
o Presidente, saudar os meus colegas Vereadores e Vereadoras, eu quero saudar
também a minha mulher e a minha filha hoje aqui, quero saudar também os
funcionários desta Casa, que fazem um trabalho fantástico, e quero saudar toda a
comunidade Taquarense, eu hoje quero fazer um pedido de informação, a Secretaria
de Administração do Estado do Rio Grande do Sul, que nos informe os investimentos
feitos da consulta popular nos últimos cinco anos, para que agente tenha uma noção,
do montante já, que tenha vindo da consulta popular, tenho certeza que esta é um
trabalho importante, um trabalho voluntario, e um trabalho que já trouxe muitos
recursos, trouxe muita ajuda a nossa comunidade, penso que temos que valorizar a
cada dia mais esse trabalho voluntario importantíssimo para nós, quero também pedir
uma atenção a respeito do cemitério, estive la essa semana, e vi na semana passada,
com relação aos vasos de flor, estarem cheio de água, acumulo com água dentro, um
caos, eu quero pedir atenção da Vigilância Sanitária e o meu ambiente que vá la, e
verifique com urgência o que pode ser feito, antes que aconteça uma calamidade la,
em respeito a esses mosquitos da dengue, eu quero também aproveitar a
oportunidade, e fazer um pedido de informação, solicito que a Administração
Municipal informe a esta Casa, qual a real situação do terreno, que supostamente
teria sido dado para construção do Quartel Municipal dos Bombeiros, localizado na
avenida Sebastião Amoretti, agente sabe que este terreno era do DAER, do DAER
parece que já foi entregue para a Prefeitura, para ser passado para os bombeiros, e
nos não temos essa informação correte, então eu peço que o Executivo no informe,
para que agente possa então saber da real situação em relação a essa área, solicito
também a Presidência desta Casa Legislativa, que por intermédio da Acessória
Jurídica, realize uma busca por processos envolvendo a área ocupada de forma
irregular no Bairro Empresa, próximo a Leonel Brizola, com a correspondente cobra,
para que agente possa analisar isso e ver a possibilidade de regularização desta área,
quero dizer aos senhores que tenho caminhado pelo nosso Município, e tenho visto
muitas coisas, e teria muitas indicações para fazer, mas acho que é o momento de dar
um segundo para o Governo Municipal, para conseguir se organizar, agente vem
percebendo esforço no sentido de fazer essas melhorias, mas o nosso Município esta
muito abandonado com relação a patrolamento, ensaibramento, aquela questão que
foi levado aterro no Bairro Empresa, foi colocado lá e não foi espalhado, fico com lixo
misturado, tem muitas coisas que precisam ser feitas, nosso Município tem diversas
ruas que eu tenho solicitação, vou acabar fazendo por escrito depois, mas assim,
agente pensa que o Município tem que reagir com muita eficácia, para buscar solução
desses problemas, tenho acompanhado também a questão do 24 horas, que ta tendo
um atendimento interessante para a comunidade, atendimento no qual até agora não
tinha acontecido, nosso hospital também tem agido de uma forma bastante positiva
no atendimento, precisamos melhorar, agente sabe que a cada dia que passa, tem
que melhorar mais, acredito que para ter uma melhora, nos vamos ter que contratar
mais médicos, agente sabe da movimentação do Governo Municipal com relação para
dar um atendimento 24 horas, mas agente sabe que o bairro também não pode ficar
descoberto, agente sabe que o cobertor é curto, mas sabe também do compromisso

que nos temos para a nossa comunidade, e fazer estes questionamentos, e pedir com
que as coisas melhorem em nosso Município, quero agradecer a todos infelizmente
não vai da para falar tudo o que teria aqui, quero agradecer a toda a comunidade.
VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER. Senhor Presidente da Câmara, demais
acompanhantes da Mesa Diretora, meus caros colegas Vereadores, a imprensa aqui
presente, senhores e senhoras, falarei hoje de um assunto polemico, pois diante de
toda a problemática de nossa cidade, na área da saúde, da educação, da segurança,
dos calçamentos, eu vou falar hoje em questão de nossos animais em nossa cidade, os
animais de ruas, e também aqueles que possuem donos, quando se assume uma
posição na vida, agente se expõe a opinião publica, e diante dessa exposição, muitas
vezes somos acariciados e muitas vezes batem em nos, eu me orgulho de ter nascido
numa família que já na minha época de infância, já fazia proteção animal, quando não
se falava em ONG de proteção animal, em associações de proteção animal, o meu pai
já fazia esse trabalho, entre gatos e cachorros e coelhos, lembro que até um tatu, por
ele foi resgatado e tratado, então para mim não é uma novidade falar sobre esse
assunto, eu vou um pouco alem, porque amar esses animais, eu amo sim, mas eu
venho aqui falar em nome daqueles que não tem voz para pedir, em nome daqueles
que não tem voz para reclamar, eu acredito que quando nos cuidamos dos animais,
nos estamos cuidando da criação de Deus, e se nos acreditamos em Deus, nos
também temos que faze a nossa parte, eu não estou aqui, querendo propor uma
igualdade, entre homens e animais, porque eu sei de todas as dificuldades que as
pessoas de nossa cidade passam, e não as estou negando, e sou parceira para
qualquer trabalho, e se dirija para as pessoas de Taquara, o que eu quero propor aqui,
e que a uma igualdade de sensibilidade, tanto entre humanos, como nos animais, não
passa um dia se quer, que não aja um pedido de socorro, seja através do celular, seja
através do face, seja diretamente a minha pessoa e as demais voluntarias da causa
animal de Taquara, pedido de socorro de um animal atropelado, de uma ninhada
abandonada, de uma fêmea que esta preste a ter seus bebes na rua, será que é justo,
nos deixarmos um bichinho que foi atropelado pela manha, passar o dia inteiro
dentro de um valão, e quando agente vai ver a situação dele a noite, ele esta
paralisado nas suas patinhas posteriores, e permaneceria ali até a morte, se alguém
não o resgatasse, é humano deixarmos uma cadela degolada praticamente por um fio
de náilon, percorrendo as ruas atrás de socorro, é humano deixar uma ninhada de
gatinhos ou de cachorrinhos em um canto qualquer da cidade, porque aqui não a
preferência, em todos os cantos de nossa cidade, já acontecem o abandono de
animais, neste mês agora de janeiro, a APTA esta completando dez anos, são dez anos
de voluntariado nessa cidade, e questão de animais, para vocês terem uma idéia em
questão de numero, no plano de 2012, 274 animais foram atendidos, quarenta e
quatro mil, e duzentos e quarenta e cindo reais foram gastos em procedimentos
veterinários, ao longo desse dez anos de APTA, devido as castrações que foram feitas,
nos evitamos o nascimento, mais ou menos de vinte e um milhões de animais na
cidade, vinte e um milhões de animais, porque uma cadela no seu período
reprodutivo, pode deixar ate oitenta mil descendentes, filho do filho do filho do filho,
e assim vai, a maioria das ninhadas que nos resgatamos, estavam com, sarna, fungos,
vermes e parasitas, e isso mostra o que acontece no local, onde essas ninhadas
estavam, da onde elas vieram, consequentemente a população ali, também esta
exposta a esse tipo de doença, é justo que diante de toda a problemática do animal

na nossa cidade, apenas algumas pessoas se empenham em trabalhar a pão desta
causa, porque eu estou falando aqui de uma causa voluntaria, que eu escolhi
trabalhar, porem tem famílias, tem pessoas em Taquara que cuidam de dez, vinte,
trinta, quarenta, cinquenta, eu conheço uma família que cuida de cinquenta cães, que
estariam nas ruas, se esta família não estivesse pego, é justo que apenas algumas
pessoas façam esse trabalho, não é justo, não é humano, não é da postura de um ser
humano se diz crente a Deus, deixar que isto aconteça, existe alguma solução para
isso, eu vou dizer que uma solução definitiva não existe, existe uma parceria entre a
Prefeitura, APTA, que faz um trabalho voluntario, e a população, e é só através desta
forma, da posse responsável dos animais, de um programa de castração geral, que
atinja todos os recantos, onde existem animais em nossa cidade, e o trabalho da
educação das pessoas, e que nos vamos conseguir começar a resolver esta
problemática, eu agradeço muito a atenção de todos vocês, e desejo a todos que
tenham um excelente semana, muito obrigada. VEREADORA SIRLEI TERESINHA
BERNARDES DA SILVEIRA. Quero cumprimentar o Presidente, Seu Nelson,
cumprimentar a todos os presentes, senhores Vereadores e os ouvintes da radio
Taquara, eu quero dizer que de três indicações que trouxe a esta Casa durante essa
semana, uma já foi ao encontro do Secretario, e já fui junto com o Secretario até o
Bairro Empresa, visitar o arroio sonda, que ao conversar com o nosso Prefeito, em
uma conversa, e me referi ao arroio sonda valão, e ele me corrigiu prontamente, não
é valão, é arroio, mas gente, se nos olharmos, parece um valão, mas é um arroio, e
este arroio esta entulhado de lixo, eu logo fui até o nossa Secretario, conversar com
ele, e juntos nos fomos até o Bairro Empresa, olhar os entulhos que estão atacando a
passagem da água, bem na Rua Doutor Luiz de Carvalho, próximo a escola Breno
Ritter, esta jogados muitos entulhos, e esse entulho com as enxurradas de verão, que
nos presenciamos com muita frequência, certamente na casa de pessoas que não
havia entrado água até o dia de hoje, com aquele lixo depositado bem onde passa a
água, entrara então em outras casa, estando lá, visitando o local, por mais de uma
vez, eu recebi de algumas pessoas do Bairro Empresa, e como os senhores que moram
no Bairro Empresa, devem saber, aquela obra de contenção que esta sendo
construída no arroio sonda, ela foi feita de tal forma, que agora ta entrando água nas
residências, que antes da construção da contenção, não entravam, eu acho que foi
feito de alguma forma, que a água esta agora represando, então agente vai ter que
ter uma atenção bem especial, com relação a continuidade desta obra, porque ela
venho para beneficiar, e ela não esta sendo bem colocada talvez, não sei o que esta
acontecendo, mas a reclamação de alguns moradores, que moram ali perto da igreja
na esquina, na Rua Chile, com a Mascarenhas de Morais, ali do lado do bar do Noia,
antes não entrava água na casa daquelas pessoas, e agora entra com uma velocidade
muito rápida, em qualquer chuva, em função da colocação do murro de contenção do
arroio sonda, então agente precisa dar uma olhada, eu vou retornar uma conversa
com o nosso Secretario, para que agente esteja dando uma olhada e uma assistida
nessa situação, isso é muito serio, é um caso de saúde publica, porque sabemos que,
quando vem água de esgoto para a nossa casa, isso gera doenças, e agente tem que
ter um cuidado com as doenças, tem uma outra situação também, que eu presenciei
esta semana, e estive conversando com pessoas, e vi também sendo depositados
pinéus, nos temos, não sei como chamar, mas temos uma pavilhão da Prefeitura no
nosso Bairro Empresa, la são depositados pinéus, para nossa empresas que

concertam, das borracharias, as borracharias do Município depositam seus pinéus lá,
então assim, deu uma chuva, destelho esse barracão, e os pinéus estão no tempo e
estão se enchendo de água, antes tinha uma pessoa que cuidava, não sei a quanto
tempo esse antes, mas agora não tem ninguém cuidando, no precisamos prestar
atenção a isso, por causa da dengue, o calor que faz, a água se acumula, e nos
estamos precisando também tomar uma atitude em relação a isso, acredito que o
poder publico do Prefeito Tito, ainda não conseguiu na sua gestão tomar uma atitude
em relação a tudo que se precisa fazer, porque são muitas as coisas que precisam, o
Vereador Guido Mário, pediu um aparte, e pronunciou o seguinte: Agente também
tem informação sobre os pinéus, mas o que acontece é que existe uma pessoas que
arrecada esses pinéus, não só de Taquara, e coloca lá nesse deposito, e depois o
Município tem que pagar uma carreta para levar em borá, então já ouve denuncia,
por exemplo, do cara tirando um caminhão de pinéus la, um documento da D’Carros
Center, num sábado, e agente sabe que ele é Adventista e não abre em sábado, como
é que esse cara estava por lá, eles pegam documentos do nosso pessoal, nos estamos
pegando pinéus de tudo o que é lugar, o cara cobra da borracharia para pegar o
pinéus, larga aqui para o Município, para depois despachar, tem que ser feita uma
fiscalização urgente, e quanto a água nos pinéus e preocupante, tem que ser tomada
uma providencia sim. A Vereadora Sirlei Teresinha voltou com a sua pronuncia: Com
relação ainda ao lixo, conversando com o Secretario do meio ambiente, falamos a
respeito do lixo, e depois de fala com ele, ele nos colocava os pontos de nossa usina
de reciclagem, eu fui fazer uma visita, constatei senhores, que nos tínhamos uma
época, um lixão no Bairro Empresa, ele mudou de endereço, isso eu constatei fazendo
uma visita, então assim, eu fiquei bem triste, em perceber que o lixão mudou de
endereço, é triste, e precisamos agora resolver isso, isso é uma questão de meio
ambiente, é questão de saúde publica, o lixo, é uma questão seria, nos produzimos
muito lixo, nos precisamos começar a reciclar esse lixo, e nos precisamos fazer uma
coleta seletiva seria, pra valeu, não adianta trabalharmos isso, nos fazermos na nossa
Casa, e ser depositado sem fazer a devida separação, e a devida reutilização desse
lixo, quero trazer a esta Casa, a sugestão de incluirmos no futuro, nos nossos
currículos escolares, a questão do meio ambiente, mas para que isso aconteça, nos
precisamos ter uma solução para essa questão, não pode ser só mais um deposito,
não se pode ter mais um lixão se formando em nossa cidade, e para concluir, eu
queria dizer ao Senhor Presidente, que eu comentei hoje com a nossa colega
Vereadora, e sempre fazem menção as Vereadoras, não precisa, se vocês quiserem
falar colegas Vereadores, agente se sente inclusa, mas eu comentei com a Vereadora
Sandra hoje, que agente ta se sentindo um peixe fora de água, talvez por ser uma
novidade para nos, estarmos entrando num mundo novo, mas nos somos
questionado por pessoas, por eleitores, a respeito de situação, quanto estão as
investigações com relação ao incidente que ouve na nossa Câmara Municipal, e não
temos muito o que dizer, sei do seu trabalho, sei do seu esforço, sei o quanto o
senhora ta trabalhando para agendar as coisas, que eu sei que esta difícil para ser
ajeitada, mas nos também precisamos dar uma resposta ao nosso eleitor, que nos
questiona a respeito do andamento das investigações, e do que vai ser feito com
relação a esta atitude que ouve no passado nesta Casa, então gostaria de solicitar ao
senhor, que talvez providenciasse mais esclarecimentos, e talvez chamamos aqui o
representante das investigações, o delegado responsável, para que agente esteja

recebendo alguma noticia do incidente ocorrido, e que agente possa estar dando
satisfações aos nosso cidadoas Taquarenses, que votou em nos e nos colocou aqui, e
quer de nos atitudes e respostas, quero me associar a idéia do Vereador Moises, com
relação ao Quilombo, porque eu estive visitando essa comunidade, conversei com o
Clovis, e ele me fez indicações importantes a respeito de vontade de ter uma
biblioteca, e pensei na época que escutei o Clovis, e seria importante a nos
Vereadores no associar a essa idéia, quem sabe fazer uma campanha, para conseguir
arrecadar esse material, para que essa biblioteca exista, então me associo a esta idéia,
uma boa semana aos ouvintes, e uma boa semana aos nossos amigos que estão aqui
sentados, uma boa semana a todos. VEREADOR TELMO VIEIRA. Quero saudar o
Presidente da Casa, Vereador Nelson Martins, a Mesa, aos colegas Vereadores, uma
boa noite especial ao publico que nos acompanha esta noite, aos ouvintes da radio
Taquara, e a outros vínculos de comunicação que nos acompanham, o Vereador
Eduardo Kohlrausch pediu um aparte, pronunciando o seguinte: para lembrar a
comunidade Taquarense, que amanhã acaba a novela do asfalto em torno na
rodoviária, Prefeito Tito, já de inicio amanhã dia 15, esta resolvendo o problema de
nossa comunidade, asfaltando o final, e com certeza após a aprovação da
METROPLAN, até sexta feira o asfalto será liberado, o Vereador Telmo Vieira voltou
com a sua pronuncia: Eu agradeço pelos votos do Vereador Moisés, que com certeza
esteve presente na nossa ultima Sessão, na qual eu sugeri ao nosso Presidente, que
fizesse uma convocação ao Secretario da Saúde, Doutor Pimentel, e ao Diretor Levi, os
quais sugeriram esta convocação, então eu quero dizer que estive com o Prefeito essa
semana, onde abordei alguns assuntos relevantes do interesse da população
Taquarense, um deles diz respeito a manutenção e recuperação do nosso cemitério
Municipal, onde se encontra em um estado de abandono, dentro disso, senhoras e
senhores Vereadores, quero tranquilizar a população que conforme tratativas serão
tomadas medidas cabíveis a esse respeito, estive também na ultima sexta feira,
fazendo uma visita ao CAPS, e la estava a situação degradante, como a atual
Administração já tem conhecimento, estive tratando com a Diretora de Obras, Sheila,
a qual salientou sobre o que vinha acontecendo lá, que JA era de conhecimento dela,
o CAPS pasma em vocês, tinha dois banheiros, e desses dois banheiros, nem um
funcionava, isso é uma coisa que eu considero, com certeza mesquinha da parte da
Administração anterior, porque isso é de constrangimento dos servidores e dos
pacientes, que la se tratam, também pedi a ela que fosse feito uma revisão na rede
elétrica, e na rede de esgoto, isso ta sendo feito, já começaram com os cuidados do
pátio dessa instituição, e também para a semana agora, já vão colocar em ordem,
esses banheiros que causavam constrangimentos aos servidores e aos pacientes,
também tive com o Prefeito convidando para um evento que vira agora a comunidade
nos próximos 15 dias, na comunidade de Padilha velha, e do Morro Alto, constatando
com o Secretario Distrital da Padilha, onde eu fiz um pedido de melhorias e reparos na
estrada de Padilha Velha, e também na travessa que da acesso a Padilha e a Morro
Alto, que ali com certeza estava num abandono total, também na semana seguinte, a
esse evento a Padilha Velha, vai ter outro evento no Morro Alto, no qual também
estive contato com o Secretario Distrital, do Rio da Ilha, que já esta trabalhando
naquela localidade, e com certeza fará melhorias, para que nosso acesso seja bom,
dentre outras coisas que também estive visitando essa semana, passei pela Mundo
Novo, um Bairro que sente muita falta de Vereadores, porque eu escuto tantas

indicações, e não escuto nem uma sobre a vila Mundo Novo, não to aqui para fazer
indicações, porque eu acho que temos que procurar essa parte ao Executivo e aos
Secretariados, que estão fazendo um grande papel, e eu quero que a população e a
comunidade fique tranqüilo, que nos estamos trabalhando para que seja contentada
todas as reivindicações, eu quero agradecer a Deus, e agradecer a toda a população
Taquarense, e desejar uma boa semana a todos, muito obrigado. VEREADOR
VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA. Gostaria de saúde o Senhor Presidente, Vereador
Nelson José Martins, demais colegas Vereadores, Vereadoras, platéia presente, os
ouvintes da radio Taquara, também o agradecimento especial a nossa imprensa
presente, sobre conforme já falava nesta Casa, elogiar por parte a abertura do posto
24 horas, segundo informações esta funcionando, está bom o atendimento, mas
discordar de outra forma, da forma na qual foram atendidos os postos nos bairros,
para poder manter o posto 24 aberto, durante a semana tem acontecido, como no
posto do Bairro Empresa, outros postos, de as pessoas estarem la dez da madrugada,
que inclusive não estão abrindo na madrugada, sempre era aberto as 6 horas, agora
estão abrindo mais tarde, mas agente sabe que é inicio de Governo, e espero que
comece abrir de manhã cedo, como abriam antes, para as pessoas que fazem ficha e
ficam esperando, chega oito horas, comunicam que o medico não vai ir para la,
porque o medico do 24 horas não venho, e vai ter que ficar ali, isso ai pessoal, não
adianta vestir um santo, e desvestir outro, é importante o 24 horas aberto, mérito ao
Prefeito Titio, mérito a quem o abriu, mas os postos dos Bairros tem que continuar,
outra coisa é com a farmácia, como tem no posto da Empresa, quando eu estive de
Secretario, eu pude colocar ali, que funcionava até o final do ano muito bem, e todos
os medicamentos que tem no posto 24 horas, tinha na farmácia ali, que hoje é 24
horas, que antes era 12 horas, que os medicamentos que tem ali, se encontram lá,
agora em poucos dias ainda, mas espero que reponham os medicamentos que estão
faltando, quase todos, e segundo informações, até querendo fechar a farmácia, não
acredito que isso aconteça, mas que tenha continuidade no atendimento, bom
atendimento que havia tendo no Bairro Empresa, como também já ta no projeto, o
Vereador falava aqui, sobre o Bairro Mundo Novo, o posto da Mundo Novo também
esta no projeto, e quando eu estava de Secretario juntamente com a Doutora Simone,
faziam um grande trabalho, ali nos colocamos também naquela obra, uma farmácia,
que haverá no posto da Mundo Novo, então que seja providenciado ali, e que tenha
continuidade nos que vinham atendendo nos bairros, nos outros bairros, nos
interiores, para que possam ter uma saúde digna, conforme a comunidade precisa, a
Vereadora falava, a minha preocupação é grande sobre o arroio sonda, porque
continua as obras também, e também sobre essa questão Vereadora, você tem toda a
razão, é que no momento em que foi ajeitado o arroio sonda, tinha muitas curvas, foi
feito os muros de contenção, aonde fico boa aquela obra, deu continuidade na água,
ai chego ali onde não foi feito, é claro que acumula e vai para dentro das casas,isso ai
é uma coisa lógica ali, tem que da continuidade daquela obra, mas o que mais me
surpreende hoje, é um documento que eu recebi em mãos aqui, hoje, que espero que
o Prefeito Tito de uma explicação urgente a comunidade, ou Secretario, de repente
ele nem sabe, que é o termo de suspensão da obra, numero 01 de 2013, que diz a
respeito do departamento de engenharia, solicita suspensão provisória da obra, em
virtude da reorganização financeira objetivando obter recursos de contra partida que
é a UPA 24 horas, o pessoal, me pasma essa suspensão, porque essa obra foi um

projeto que quando eu estava de Secretario da Saúde, encaminhamos e conseguimos
no valor de 2 milhões de reais, e o Município só tem que dar contra partida no final da
obra, que seria lá por setembro, então não tem porque suspender a obra, o recurso é
do Governo Federal, essa UPA equipada, ela vira por mês, alem de ter laboratório 24
horas, raio x 24 horas, haverá um grande investimento ali, e um grande atendimento
ali 24 horas, que beneficiara, quanto hoje vai custar o posto central 24 horas, aonde a
UPA vai ter pediatra de plantão, vai ter medico pelo Governo Federal, que ela sendo
qualificada, ela pode chegar a 600 mil mês, vindo recurso do Governo Federal, ela é
bem clara a resolução, aqui que diz, que o porte dois, ela terá tendo UTI, terá um
investimento mensal de 300 mil reais, podendo chegar a 600 mil reais, estou com o
documento em mãos com fotos para quem quiser ver, e também como que ficaria em
Taquara, o projeto esta pronto, essa obra já era pra ter começado, eu não admito que
não tenha começado, que seja suspensa conforme esta aqui, documento da
Prefeitura Municipal, eu peço explicação, que a imprensa peça explicação o porque
que foi suspensa essa obra, porque a contrapartida do Município só viria no final
dessa obra, que não teria problema agora, impossível que no final dessa obra o
Município não terá duzentos e poucos mil, que é uma obra no valor de dois milhões,
duzentos e trinta e seis mil, e oitocentos e oitenta e cinco reais, então eu não
concordo da forma que foi feito, meu muito obrigado e uma boa semana a todos, que
Deus ilumine o coração de cada um. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES.
Senhor Presidente, pessoas aqui da Mesa, senhores Vereadores, e pessoas presentes
aqui na plateia, estive no ultimo dia 9, fazendo uma visita para o Capitão Renner, da
Brigada Militar, para me certificar da atual situação da Brigada de nossa cidade, e
aproveitei também para reivindicar maior segurança no nosso interior do Município,
Padilha, Rio da Ilha, Ilha Nova, enfim todas as localidades do interior, reivindicando
um patrulhamento com maior frequência, o Vereador Lauri sabe bem, Vereador
Telmo, antigamente nos tínhamos na Padilha, dois Brigadianos, isso ai dava uma
tranquilidade maior aos moradores do interior, e hoje nos sentimos essa falta de
segurança no interior, então fui lá solicitar a ele, um maior patrulhamento no interior,
e ele me colocou das dificuldades que a Brigada ta enfrentando, principalmente nos
sentido de falta de viaturas, que a duas semana atrás, chegou uma viatura nova,
então eles estão com uma ou duas viaturas em condições de uso, e tem umas quantas
lá paradas por falta de manutenção, então eu solicitei que o Executivo Municipal,
dentro da medida do possível pudesse fazer uma doação de pelo menos uma viatura
para a Brigada Militar, e um auxilio também no conserto das demais, isso ai ia da mais
condições, para que a Brigada desse um bom efetivo, porque não adianta nos
deixarmos as coisas acontece, assaltos, principalmente nos interior, para depois
chorar o leite derramado, nos temos que dar condições, para depois fazer as
cobranças, também fiz uma indicação para o Executivo Municipal, quanto a melhoria
das estradas do interior, principalmente na subida de Padilha, a Batingueira que liga
São Francisco de Paula, fui procurado por moradores usuários daquela estrada, que é
uma subida muito forte, tem uns 300 metros, o Vereador Lauri sabe, o Vereador
Telmo, o Ivo que é morador ali de perto, da dificuldade que agente tem de subir
aquele morro, depois de uma chuva, porque cria valos, eu tirei fotos para quem quiser
da uma olha depois, e a Prefeitura seguidamente tem que fazer o concerto daquele
trecho ali, então se for somar quanto já foi gasto ali, em diesel, saibro e maquinários,
o valor é bastante grande, então ali com ideia de alguns moradores, eu solicitei que o

Executivo pensasse na possibilidade de um dia fazer um calçamento ali, de uns 200
metros, naquele morro, parece estranho fazer calçamento lá no meio do mato, mas
seria uma medida, que a principio seria meã estranha, mas que iria solucionar o
problema daquela subida ali, então fica ai a minha solicitação, minha reivindicação,
para que o Executivo pensa nessa possibilidade, também fui procurado ali, por
moradores da Rua Cantuária A. de Brito, de numero 401 e 445 do Bairro Empresa,
quanto ao problema de um esgoto que tem ali, que os canos estão furados, e os
moradores daquela rua ali, querem fazer um calçamento, querem fazer suas calçadas,
e eles não querem investir o dinheiro naquele buraco nos canos de esgoto, então eu
solicitei aqui que o Executivo, possa fazer o conserto, para que os moradores
pudessem consertar suas calçadas, também fiz um requerimento que foi procurado
por moradores, da Rua Alcides Levino Bauer, no Bairro Petrópolis, de uma terra que
desce da Rua Bandeirantes, que é uma rua de chão batido, que desce terra, cada
chuva, desce muita terra ali, para a Rua Alcides Levino Bauer, e essa terra hoje esta
depositada ali na frente da rua, e quando chove os moradores não conseguem entrar
nas suas casas, que fica um pântano ali, e o que causa isso ai também, é uma boca de
lobo, entupida na esquina da Rua Alcides Levino Bauer, com a Rua Bandeirantes,
então se fosse desentupida aquela boca de lobo ali, com certeza aquela água entraria
ali, e amenizaria o problema, quanto a unidade móvel também Lauri, eu gostaria que
o executivo o mais rápido possível, tomasse providencia e isso ali tem um valor muito
grande para o pessoal do interior, a unidade móvel, não pode fica muito tempo com a
ausência deste beneficio, gostaria Senhor Presidente, rapidamente com a sua
permissão, fazer um convite, para a festa lá da Padilha Velha, neste domingo dia 20,
para que todos participem lá, na festa do Padroeiro de São Sebastião, as 10 horas a
missa festiva, ao meio dia será servido o churrasco, com galinhada, e a tarde reunião
dançante, com animação da banda solos, estão todos convidados, tenham todos uma
ótima semana, e que Deus nos abençoe, muito obrigado. VEREADOR ADALBERTO
DOS SANTOS LEMOS. Gostaria de saudar o Senhor Presidente, Nelson Martins, saudar
os membros da Mesa, meus colegas Vereadores, Vereadoras, publico aqui presente e
imprensa, gostaria Senhor Presidente de abordar um assunto, que percorre ai aos
meios de noticias, que é um assunto que normalmente todo mundo discuti, que é a
questão da saúde, agente vê ai nos meios de comunicações, hospitais fechando,
passando por muitas dificuldades, e chamo muita atenção esse dias, que tinha até um
Diretor do hospital pedindo alimentos no FACEBOOK, a que ponto agente chego, e
agente vê que não é diferente, embora os Municípios sempre avançam na questão de
investimentos na saúde publica, é o que mais investe hoje, é os Municípios,
infelizmente o Governo Estadual e Federal, quase nunca cumprem com os valores que
são colocados na saúde, embora fazem os investimentos um pouco mais, mas nunca
colocam aquilo que deveria colocar, deixando a saúde ai nos Estados e Municípios a
mercê, embora sendo ai aprovada a emenda constitucional 29, mas não atendeu da
maneira que a comunidade esperava, ela fico muito a quem daquilo que agente
precisava, para investimentos na saúde, e choca também agente vê, aonde seria de
dar exemplos para nos Vereadores, a questão ai que eu li na noticia, em Brasília os
Deputados reformando os apartamentos que eles moram, quando moram, fazendo
um investimento de duzentos e oitenta milhões, enquanto agente vê os Municípios,
os Estados passando trabalho na questão da saúde, isso é uma coisa, que eu acho que
cada um de nos Vereadores, de cada partido, tem que pedir que se reveja esse tipo de

situação, imagine o que se noticiou ontem, eu vi na cada do jornal local, seiscentos e
cinquenta mil de reformas para cada apartamento, isso é um absurdo do dinheiro
publico, quanto tantas pessoas sofrem, as mais carentes sofrem com a falta de
atendimento em varias áreas, agente vê o dinheiro sendo desperdiçado de uma
forma que agente não pode aceitar, agente viu o esforço da Câmara Municipal de
Taquara, na pessoa do Seu Nelson, atacando de todas as forma a questão de gastos, e
agente vê os desbarates ai, de quem deveria, acredito eu, da exemplo a nos, então eu
gostaria, como Vereador, que os Deputados analisasse essa forma, eu não sei de que
forma, mas que revisse esse gastos assim, que são de desperdício, sendo que agente
vê tantas coisas ai sendo necessárias, muita gente morrendo, como eu disse, os
Municípios atacando da forma que podem, mas quando é a questão básica, e as
outras questão não dando conta, as vezes as pessoas morrendo na fila, esperando
uma cirurgia, então é lamentável que isso aconteça, e nos aqui no Município, eu
gostaria de pedir ao Prefeito Municipal, que pensasse muito, é uma batalha que eu
venho já dez do tempo do conselho, para que agente trabalhe a regionalização da
saúde, onde que cada Município se especialize em algum atendimento, para que
agente consiga amenizar, e atender a comunidade na região, não precisando leva
tanto a Porto Alegre, para tantos atendimentos, que agente consiga, nos aqui em
Taquara temos a UTI, que agente se qualifique, e que os outros Municípios se
qualifiquem em outras áreas, para que agente consiga atender a nossa comunidade
na região, não precisando levar tanto a Porto Alegre, atendendo o pessoal bem
melhor, e bem mais perto de casa. Eu fiz algumas solicitações, algumas indicações,
porque eu vi, as pessoas me pedir, tem alguns buracos na Rua Marechal Rondon, que
ta sinalizadas inclusive pelos moradores, com pedaços de madeira, então isso é bem
complicado, porque isso alem de um carro pode cai naquele buraco, pode as pessoas
também terem algum acidente, e fica bem complicado, eu também queria Vereador
Valdecir, que o Prefeito Tito, agente compreende algumas coisas, agente sabe que a
situação é meio complicada, mas que ele realmente repensasse na questão da UPA,
que foi tão difícil, tão batalhada essa questão da UPA, que não seria, eu acho que
seria um desperdício devolver dois milhões e pouco, por cauda de duzentos mil, e
como o senhor falo, que não seria dado neste momento, então que ele revisse, e que
pudesse nos dar um retorno, não é nem uma questão de ataque, mas seria de
fundamental importância para a comunidade, diz os usuários que é ótimo, e seria de
contento a comunidade, eu gostaria de agradecer a todos, uma boa noite, e fiquem
com Deus. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS. Queria saudar os colegas Vereadores,
a imprensa que se encontra presente, e as pessoas que vem junto a nos no Plenário, o
problema das estradas, as estradas, eu passo diariamente na estrada Cachoeira, e não
tem mais saibro, não adianta bota patrola, porque não tem saibro, patrolar e bota
barro, não vai adiantar de nada, o Município tem que fazer um mutirão, já deveriam
ter puxado no ano passado com uma carreta que puxa vinte metros cúbicos de
material, feito alguns depósitos, para que pudesse os caminhões pequenos, eu
quando estive na garagem, o caminhão mais novo era um Mercedes que tinha tudo,
era uns caminhão antigo, nos fazia um mutirão para poder terminar os trabalhos nos
locais, se botar um caminhão só, quando ele chega no final, ele vai começar de novo
no mesmo lugar para arrumar a estrada, questão da saúde, até agora, na semana que
vem, o Doutor Pimentel, o Secretario da Saúde, vai estar nessa Casa, e já estamos
esperando o agendamento com o pessoal do hospital, porque não adiantou desafogar

o hospital, essa semana que passou, uma funcionaria do Sindicato teve um problema,
e atendida no posto 24 horas, eles acharam que era uma embolia pulmonar,
encaminharam ao hospital, e lá já saiu com o diagnostico do hospital, e la foi
atendida, deram comprimidos e mandaram para casa, não teve duvida, volto ao
hospital, e vieram chamar outros médicos para ver, e acabou na UTI, embolia
pulmonar, isso aqui não pode ser assim, se quiserem pagar 60 reais a hora do medico,
não vamos ter medico mesmo, é necessário que ele venha a Casa, porque não adianta
eles quererem gastar o dinheiro que arrecadam com aqui, eles tem que gastar o
dinheiro que vem para a central, que é o dinheiro do Governo Federal, eles não
vieram pra ca, porque Taquara é o melhor lugar, vierem para ca, porque eles tem
questão de atender um numero de pessoas, é obrigação nossa exigir que eles não
queiram que o nosso hospital viva com o dinheiro do SUS, eles vem aqui, arrecadam e
não atentem o IPE, a hotelaria do IPE da um valor alto, então nos esperamos que ele
venha a Casa para resolver, porque quando ele teve na Casa, ele não disse coisa com
coisa, saúde não tem esse tipo de coisa, esse negocio de empurrar com a barriga, isso
não existe, é uma área que eu conheço bem, to quase todos os dias em Porto Alegre,
e quero dizer para vocês o seguinte, não vai da mais a situação que nos estávamos
encaminhando as pessoas para Porto Alegre, nos temos um hospital equipado, e
muito bem equipado, só que não adianta ter o hospital, falta pessoal de trabalho,
falta tudo, eu até nem acredito, me disseram que um técnico de enfermagem, ganha
800 reais por mês, daí é o caos mesmo, daí eles não vão ter nunca técnico em
enfermagem, e nem médicos as 60, 65 reais a hora, nem eles e nem a Prefeitura, eu
não sei como a Prefeitura esta fazendo, até amanhã quero conversar com o Prefeito
Tito, sabe se eles aumentaram, porque se não alguém reclamo que não tinha médicos
nos postos, se não aumentar o valor, com certeza não vamos ter médicos, o cara
cobra 200 reais em consulta, no consultório dele, se ele atender dez consultas, são 2
mil reais, ele vai trabalhar quantas horas, para ganhar esse dinheiro, com certeza não
vai ter medico que vai atender por isso, então quando o Doutor Pimentel vier a esta
Casa, nos temos que estar preparados com perguntas objetivas, o que o senhor
pretende na contratação de médicos, se não nos vamos enrolar aqui, espera que o
outro venha, que eles vem para enrolar, eles são enrolam mesmo, os Diretor do
hospital são todos enrolam, nos tínhamos uma Comissão, o Lauri Fillmann estava
junto, e a Marlene, o cara discordou com nos, que teria ávido duas mortes por
negligencias, a vocês estão gravando, agente não tem nada para gravar, o medo dele
é que nos gravasse, então pessoa que já pensa desta forma, podemos descartar que
não vai fazer nada pelo o hospital de Taquara, e o hospital de Taquara é uma coisa,
pela comunidade de Taquara, pelo dinheiro que eles estão recebendo, mesmo que
venha do SUS, que nos pagamos, pagamos impostos, e é para isso,então estejam
atento, na semana que vem as 6 horas, aqui com o Secretario da Saúde, era isso,
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: 015 a 022 e 025 a 038/2013.
Requerimentos: Nºs: 004 e 005/2013. Pedidos de Informações: Nºs: 003 e 004/2013.
Requerimentos Verbais: VEREADOR EDUARDO CARLOS KOHLRAUCH: 1º - Solicito ao
Presidente desta Casa, Vereador Nelson José Martins, que agende uma reunião, se
possível, para o dia 30/01/2013, às 15 horas, no Plenário desta Casa, convidando os
Vereadores das Câmaras Municipais d das cidades de Igrejinha, Três Coroas, Riozinho

e Rolante para que possam juntos unir forças e enviar um Ofício maior ao Governador
do Estado do RGS, solicitando mais efetivo e uma balança para pesagem de
caminhões, para o Batalhão de Policia Rodoviária Estadual de Taquara/RS, localizado
na Rodovia ERS 020, KM 53, Bairro Santa Rosa, conforme Requerimento Nº 005/2012,
feito por este Vereador na noite de hoje. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: 2º Vem através deste solicitar que a CORSAN proceda na manutenção e conserto de
vazamento abundante de água potável, na esquina do Colégio Santa Teresinha com a
esquina da Livraria J.A.J Junior, na Rua Julio de Castilhos. VEREADOR ROBERTO
TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: 3º - Vem através deste solicitar que a Secretaria
de Administração do Estado do RGS informe a esta Casa quais foram os investimentos
realizados através da Consulta Popular nos últimos 05 (cinco) anos. Sabemos que é
um trabalho muito importante, um trabalho voluntário que já trouxe muitos recursos
à nossa comunidade e por isso deve-se divulgar o que foi realizado. VEREADOR
ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS:
4º - Solicito que a Administração
Municipal informe a esta Casa qual a real situação do terreno que supostamente já
teria sido doado para construção do Quartel Municipal dos Bombeiros localizado na
Avenida Sebastião Amoretti. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS
SANTOS: 5º - Solicito que a Presidência desta Casa Legislativa, por intermédio da
Assessoria Jurídica realize uma busca por processos envolvendo a área ocupada de
forma irregular no Bairro Empresa, próximo a EMEI Leonel Brizola, com a
correspondente cópia para que possam analisar e ver da possibilidade de
regularização desta área. Atas: N°s: 3.854 a 3.860. Comunicado: O Presidente
convocou os senhores Vereadores para reunião com o senhor Carlos Alberto
Pimentel, Vice-Prefeito e Secretário da Saúde, a realizar-se no dia 21 de janeiro do
corrente ano, às 18 horas, conforme solicitação verbal do Vereador Telmo Vieira,
aprovada nesta Casa. Nada mais havendo a tratar, às 20h55min, o Presidente
declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, agendando outra para o dia 21 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, o qual transcreveu a Palavra em Expediente, onde após lida e
aprovada também será assinada pelos Vereadores desta Casa Legislativa. Sala de
Sessões, quatorze de janeiro de dois mil e treze............Silvana Lopes e Diego Miranda.

