ATA Nº 3.864
Aos vinte e oito 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 5ª Sessão Plenária Ordinária deste
Legislativo, sob a Presidência do Vereador Nelson José Martins (PMDB), o qual contou com a
presença dos seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos
Lemos (PDT), Arleu Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Guido Mario
Prass Filho (PP), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido
Rangel (PSC), Régis Bento de Souza (PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP),
Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira
(PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PDT). A pedido do Presidente da Casa a Diretora
Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão, desejando boas
vindas a todos os presentes, informando que as Sessões Ordinárias da Câmara de Vereadores
de Taquara ocorrem nas segundas-feiras, a partir das dezenove horas, no qual convidou a
comunidade para participar. Nesse momento o Presidente deu início aos trabalhos da noite
convidando a todos para realizarem em conjunto um minuto de silêncio em memória as
vítimas da tragédia ocorrida na noite do último sábado na cidade de Santa Maria/RS. Após
convidou também para fazerem 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. OFÍCIO DO SENHOR PREFEITO: OFÍCIO Nº 065/2013,
encaminha Leis Municipais n°s: 5.151 e 5.152, sancionadas em 22 de janeiro de 2013.
PUBLICIDADE DOS PROJETOS DE LEI: PROJETO DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº
001/2012 de autoria da Mesa Diretora: Declara Ponto Facultativo, no dia 11 de fevereiro, e
na manhã do dia 13 de fevereiro de 2013, com posterior compensação de horário, para os
Servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Taquara – RS. PROJETO DE LEI Nº
007/2013 (Executivo Nº 003) – Determina o Tombamento Definitivo como Patrimônio
Histórico do Município de Taquara o Imóvel denominado “Casa Vidal”, sito na Rua Tristão
Monteiro, nº 1350. PROJETO DE LEI Nº 008/2013 (Executivo Nº 004) – Denomina de Maria
Lurdes Diniz, a Academia de Saúde localizada no Bairro Empresa, no Município de
Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 009/2013 (Executivo Nº 006) – Altera a redação do artigo 2º,
da Lei Municipal nº 5.133, de 11 de dezembro de 2012, que acrescenta e altera dispositivos
da Lei Municipal nº 720, de 30 de dezembro de 1976, que institui e disciplina os tributos de
competência do Município, e, dá outras providências, e, artigo 5º, da Lei Municipal nº 5.134,
de 11, de dezembro de 2012, que dispõe sobre informações a serem prestadas pelas
administradoras de crédito ou de débito em conta corrente e demais estabelecimentos
similares. PROJETO DE LEI Nº 010/2013 (Executivo Nº 007) – Altera a redação do artigo 3º, da
Lei Municipal 4.971, de 22 de dezembro de 2011, que autoriza o Município de Taquara a
instituir o programa Aluguel Social, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 011/2013
(Executivo Nº 008) – Altera a redação do artigo 110, da Lei Municipal nº 3.770, de 15 de
dezembro de 2006 e acrescenta o § 3º da mesma Lei. PROJETO DE LEI Nº 012/2013
(Executivo Nº 005) – Altera o Inciso II, artigo 2º, da Lei Municipal nº 5.072, de 28 de junho de
2012, que autoriza Poder executivo a firmar Convênio com o Banrisul S.A. no âmbito do
Programa Gaúcho de Microcrédito, e, dá outras providências. COMUNICADO: A Mesa
Diretora determina correção da Redação Final, na Ementa e no caput do artigo 1° do Projeto
de Lei nº 006/2013, de autoria do Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch que: Autoriza o
Executivo Municipal a outorgar à Fundação Setorial de Radiodifusão Educativa de sons e
imagens para retransmissão, do Canal Novo Tempo, na cidade de Taquara/RS.
REQUERIMENTOS: Nº 008/2013 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS:
Ao cumprimentá-lo cordialmente, vem através deste solicitar providências em relação a

demora excessiva no atendimento registrado no Posto do DML – Departamento Médico Legal
em nosso Município, que atende várias cidades da região, onde a espera pela realização de
perícias por morte tem levado até um dia, onde familiares que necessitam deste
atendimento, já sensibilizados pelo sinistro, tem agravado ainda mais sua dor. Além disso,
registre-se a demora na realização de perícias no local de acidentes, onde as vítimas acabam
ficando horas e horas no asfalto. Numa cidade cortada por rodovias, com falhas na
sinalização, ausência de duplicação e falta de redutores de velocidade, há evidente prejuízo
social e motivo de preocupação. Desta maneira, solicitamos esforços para aparelhamento e
disponibilização de mais profissionais para este atendimento. Nº 009/2013 – VEREADOR
GUIDO MARIO PRASS FILHO, com apoio de todos os Vereadores: Vem através do presente,
enviar Votos de Pesar aos familiares do senhor Luis Fernando de Souza, Conselheiro Tutelar
de nossa cidade, que veio a falecer na última sexta-feira, dia 25/01/2013. O falecimento de
um ente querido significa a abertura de uma lacuna na família e nos amigos. Devemos,
porém, orar e pedir a Deus que nos dê forças para suportar esse momento de dor, como
Jesus nos diz através da mensagem encontrada em JOÃO 11: 25- 26. “Eu sou a ressurreição e
a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto viverá. E todo aquele que vive e crê em
mim, jamais morrerá.” Nº 010/2013 – VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Vem através
deste, por reivindicações dos moradores, solicitar que a RGE possa averiguar a situação de
um poste de madeira localizado no final da Rua Honório Lemos, em frente ao nº 2343, no
Bairro Santarém. Tal pedido se justifica, porque as más condições do referido poste está
fazendo com que o mesmo se incline e com isso os fios de alta tensão estão sendo esticados
causando um grande perigo a todos. Sugere-se a substituição do poste de madeira por poste
de concreto. Nº 011/2013 – VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO, com apoio de todos os
Vereadores: Os Vereadores da Câmara Municipal de Taquara/RS, enviam Votos de Pesar e
Solidariedade ao Prefeito Municipal de Santa Maria-RS, senhor Cezar Augusto Schirmer, e em
seu nome ao povo Santa Mariense e a todas as famílias que de uma forma ou outra, estão
em luto, por causa da tragédia, ocorrida na madrugada deste último domingo, na Boate Kiss,
em Santa Maria/ RS. Esta tragédia culminou com a morte de 232 vítimas, e deixou mais de
160 feridos, todos jovens das mais diversas cidades, tendo em vista que a cidade de Santa
Maria é conhecida como cidade universitária, pelas inúmeras faculdades que lá funcionam.
Sentimo-nos impotentes, quando vemos uma tragédia desta proporção acontecendo,
momento em que o Povo Taquarense, unido a Nação Brasileira e o Mundo todos pararam e
se uniram em oração, na busca de alento, fé e esperança as famílias que perderam seus
filhos, amigos e parentes. Que Deus possa neste momento de dor e tristeza, amenizar o
sofrimento de todos os envolvidos, e que os profissionais que estão trabalhando, muitos de
forma voluntária, tenham discernimento, coragem e força para orientar e tratar os jovens
que estão hospitalizados e as famílias que estão em desespero. Deixamos ainda esta
Mensagem, encontrada na Bíblia: Evangelho segundo João, capítulo 11, versículos 25 e 26:
Disse-lhe Jesus: “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja
morto viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá.” Nº 012/2013 –
VEREADOR TELMO VIEIRA: Vem através deste Solicitar às Operadoras de Telefonia Celular OI,
CLARO, VIVO e TIM, para que junto da Empresa ANATEL somem esforços na busca da solução
do problema da falta de sinal dos aparelhos celulares para comunicação dos nossos
munícipes, principalmente nas localidades do Interior como Padilha e Rio da Ilha. Certo de
contar com vosso apoio, desde já agradeço a atenção. REQUERIMENTOS DE PEDIDOS DE
INFORMAÇÃO: Nº 006/2013 – VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o
Executivo Municipal informe a este como está o andamento do processo da obra de
asfaltamento da estrada de acesso a Faccat pela ERS 115. Nº 007/2013 – VEREADOR
ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal informe a este Vereador

com a máxima urgência como está o andamento do convênio de consultas e procedimentos
de cirurgias de visão. Justificativa: Há uma procura muito grande por este serviço, inclusive
com pacientes que precisam estar com boa visão para desempenharem suas funções de
trabalho. Nº 008/2013 – VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo
Municipal informe a este Vereador como será o atendimento na localidade de Rodeio Bonito
no que se refere ao ano letivo da Escola local e a Unidade Móvel de Saúde. Tal pedido se
justifica dado ao fato que os moradores ainda não têm as devidas informações no que se
refere à divisa dos municípios, nesse sentido sugere-se uma reunião com os mesmos para
maiores esclarecimentos. Nº 009/2013 – VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Solicito
que o Executivo Municipal informe a este Vereador qual foi à forma de cálculo usada para o
processamento de carnês de IPTU de 2013. Tal pedido se justifica, pois teve casos onde o
aumento foi de 100%. Nº 010/2013 – VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA
SILVEIRA: Requer ao Chefe do Executivo Municipal que determine ao Secretário Municipal
dos Transportes, Senhor Paulo Möller, que seja oficiado a esta Casa a data exata na qual a
referida Secretaria procedeu à alteração do funcionamento do semáforo, localizado no
entroncamento da ERS 239 com a ERS 020. A presente indicação se fundamenta por ter sido
solicitada por moradores do Bairro Cruzeiro do Sul, envolvidos em acidentes de trânsito,
justamente onde está localizado o referido semáforo. INDICAÇÕES: Nº 066/2013 –
VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicita ao Executivo Municipal que seja ativado o recolhimento
do lixo, para a colocação de flores e coroas, bem como a sobra de material dos túmulos do
Cemitério Municipal de Taquara, tendo em vista que há tempos atrás havia um tele entulho
que recebia estes materiais. Nº 067/2013 – VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicita que o
Executivo Municipal, através da Secretaria competente possa dar continuidade a canalização
de distribuição de água para os moradores das localidades de Ilha Nova e Morro Alto, que
vem do poço artesiano comunitário localizado em Ilha Nova. No mesmo sentido, solicitamos
que o poço artesiano comunitário localizado em Padilha, possa fazer a distribuição da água,
principalmente as pessoas que moram nos morros nesta localidade. Nº 068/2013 –
VEREADOR TELMO VIEIRA: Solicita que o Executivo Municipal, através da Secretaria
competente proceda no patrolamento e ensaibramento da Rua dos Comerciários, no Bairro
Santa Rosa. Justificativa: Nesta rua existe uma parte que não é calçada e o leito da mesma é
íngreme, o que prejudica o tráfego de veículos neste local. Nº 069/2013 – VEREADOR TELMO
VIEIRA: Solicita que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda em
reparos na iluminação pública localizada em frente à residência Nº 3345, na Rua Jorge
Alberto Petersen. Também, nesta mesma rua, na próxima quadra, faz-se necessário a troca
de lâmpada de iluminação pública, pois o local está às escuras. Nº 070/2013 – VEREADOR
ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria
competente proceda no conserto de canos de esgoto localizados na Rua Auto João Muratori,
em frente ao Nº 512, no Bairro Santa Rosa. Nº 071/2013 – VEREADOR VALDECIR VARGAS DE
ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda na
abertura para dar continuação na Rua Roberto Halmel, fazendo ligação com a Rua Osvaldo
Aranha, conforme fotos em anexo, bem como a construção de uma ponte de concreto com
passagem dupla, junto ao Arroio Sonda. Justificativa: Tal pedido se faz necessário, pois esta
obra é de grande importância para dar maior fluxo de trafegabilidade às Empresas
estabelecidas nesta Rua, inclusive mais facilidade na fiscalização da Brigada Militar, pois
trata-se de um local de difícil acesso onde já estão ocorrendo algumas invasões. Nº 072/2013
– VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente estude a possibilidade de desocupar a área industrial invadida
localizada nos fundos das Piscinas Beluga e fazer doação às Empresas já inscritas para gerar o
desenvolvimento de nosso Município. Sugere-se a Empresa inscrita sob o Protocolo nº

9944/11, datado do dia 25 de agosto de 2011. Nº 073/2013 – VEREADOR VALDECIR VARGAS
DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente
providencie a limpeza de um terreno, localizado na Rua 13 de Maio, próximo a ERS 020, no
Bairro Cruzeiro do Sul, com posterior notificação do proprietário, conforme rege a Lei
Municipal nº 3.205/2004. Justificativa: Devido às condições em que se encontra o terreno, os
moradores não suportam mais a proliferação de insetos e animais peçonhentos que acabam
invadindo suas residências. Nº 074/2013 – VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA:
Solicito ao Executivo Municipal, que envie a esta Casa, Projeto de Lei, revogando a Lei
Municipal Nº 4.125, de 17 de dezembro de 2008, o qual “Autorizava o Poder Executivo a doar
área de terras para a empresa Indústria de Madeiras Módulo LTDA, e dá outras
providências”. Tal pedido se justifica, tendo em vista que a partir do dia 17 de dezembro de
2008, a área localizada no Distrito Industrial do Bairro Empresa, com 3.348,69m², identificada
como Lote “F”, na Rua Osvaldo Aranha, foi doada à empresa citada, porém até o momento a
mesma não colocou se quer um tijolo em cima, servindo esta área para invasão de pessoas.
Nesta mesma indicação, solicito ainda, que após a revogação da Lei 4.125/2008, esta área
seja destinada a outra Empresa que está cadastrada com pedido de doação de área de terra,
sob Protocolo Geral da Prefeitura Nº 4390, datado de 12 de abril de 2011. A Empresa
indicada para receber esta área de terras, está em plena expansão em nosso município,
fabricando móveis para São Paulo. Segue em anexo, cópia da Lei Municipal Nº 4.125/2008.
Nº 075/2013 – VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Solicito que o Executivo Municipal,
através da Secretaria competente, proceda no patrolamento e ensaibramento da estrada que
dá acesso a Faccat pela ERS 115. Tal pedido se faz necessário para que a Secretaria possa
programar o serviço com antecedência, dado ao fato de que as aulas retornarão no dia 27 de
fevereiro e as obras de asfaltamento estão paralisadas. Vale ressaltar que o local encontra-se
em más condições de trafegabilidade. Nº 076/2013 – VEREADOR GUIDO MARIO PRASS
FILHO: Requeiro que o Executivo Municipal solicite a Empresa contratada para o serviço de
recolhimento de lixo no Município a colocação de containers nos locais que antes possuíam,
especialmente no Interior da cidade, pois o lixo está sendo depositado no chão, sendo
espalhado pelos animais e com as chuvas pode causar um dano ambiental. Nº 077/2013 –
VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Por meio deste informo ao Poder Executivo, através da
Secretaria competente, municipal ou distrital, que no dia 02 de fevereiro de 2013, sábado,
será realizada na Capela Nossa Senhora da Glória da localidade de Passo do Mundo Novo,
Caminhada das Velas, que saíra da Capela às 20h em direção ao Rio dos Sinos, pela estrada
da Prainha. Nesse sentido é importante a verificação da manutenção da estrada como
patrolamento e ensaibramento, até as margens do Rio e ainda a verificação do
funcionamento da iluminação pública do local. Justificativa: Esta atividade religiosa é
realizada pela comunidade e as demandas são de enormes necessidades, para segurança e
funcionamento das atividades. Nº 078/2013 – VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Por meio
deste solicito auxílio do Poder Executivo em formalizar convite através do Gabinete do
Prefeito, para membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do
Rio Grande do Sul, isto é, “Conselhão do Governo do Estado”, para vir até a cidade de
Taquara no Gabinete do Prefeito, explanar e receber reivindicações e projetos de melhorias
na ERS 115, com relação à EGR – Empresa Gaúcha de Rodovias, que será realizada Audiência
Pública na cidade de Gramado no dia 07 de maio de 2013, pois os contatos das empresas
(privadas) que atualmente prestam o serviço estão se encerrando em 25 de maio de 2013,
então que esta data seja antes do dia 07/05/2013. Justificativa: Os moradores das margens
da ERS 115, no Bairro Santa Maria e Bairro Eldorado, sofrem há anos com a insegurança e
através de vários mecanismo nunca foram atendidos, da forma que merecem, acreditamos
que acabando com o Pedágio Privativo, poderá agora o Governo do Estado investir os

recursos ali arrecadados para assim termos realmente segurança, sinalização, fiscalização e
ampliação da malha rodoviária neste trecho de nossa cidade, que fica entre a Associação dos
Motoristas e a Ponte antes do depósito da Empresa Filler no Loteamento Eldorado. Segue em
anexo dados técnicos e de correspondência para tal ação. Nº 079/2013 – VEREADOR
ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria
competente proceda no conserto de uma lâmpada na localidade de Três Pinheiros, pois a
mesma está ocasionando curto circuito. Nº 080/2013 – VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS
LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda na
limpeza de um bueiro, com a máxima urgência na Rua Princesa Isabel em frente ao número
1558 no Bairro Cruzeiro do Sul. Justificativa: Por ser um lugar de enchentes, o bueiro enche
de terra e ocasiona entupimento alagando as residências causando transtorno aquela
comunidade. Nº 081/2013 – VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Solicito que o
Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no concerto do asfalto
localizado na Rua Osvaldo Cruz, em frente ao número 505, no Bairro Empresa. Justificativa: O
concerto se faz necessário porque com a passagem de um caminhão o asfalto cedeu e está
aguardando o devido reparo, peço que seja feito com a máxima urgência, pois fica na entrada
da residência de uma pessoa com problemas de locomoção. Nº 082/2013 – VEREADOR
ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria
competente proceda no serviço de roçada e limpeza de um terreno pertencente à Prefeitura,
localizado, em frente à Escola CIEP, no Bairro Empresa. Justificativa: O mesmo se encontra
com mato muito alto e sujo oferecendo perigo aos moradores daquele local. Nº 083/2013 –
VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente proceda no conserto do calçamento localizado no início da Rua São
João, Bairro Cruzeiro do Sul, entre a Loja de Baterias Tobias e Lancheria Ponto Quente, pois
tal situação está criando uma cratera na Rua, dificultando o trânsito daquele local. Nº
084/2013 – VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES: Solicito que o Executivo Municipal,
através da Secretaria competente proceda na colocação de um container para colocação de
lixo, na subida da localidade de Morro Alto, na entrada do Beco do Eduíno, pois ali é
depositado o lixo de mais de 15 moradores e com a falta de um local adequado, os cachorros
espalham tudo dificultando a coleta. Nº 085/2013 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO
RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que Executivo Municipal, através da Secretaria de Defesa
Civil veja da possibilidade da retirada de árvores na Rua Pinheiro Machado, nº 2469, ao lado
do valão, pois além de prejudicar o próprio valão, as mesmas estão colocando em risco as
residências do entorno. Nº 086/2013 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS
SANTOS: Solicito que Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda na
colocação de canos na Rua Travessa Santa Rosa, nº 4248, no Bairro Santa Rosa. Tal pedido se
justifica, pois a falta de alguns canos está impossibilitando o término da construção de uma
moradia daquele local. Nº 087/2013 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS
SANTOS: Solicito que Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda com a
máxima urgência na revisão dos fios elétricos que estão raspando na estrutura metálica dos
refletores da construção da Rua coberta, podendo a qualquer momento provocar um grave
acidente. Nº 088/2013 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito
que Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no concerto de
calçamento localizado na Rua Jorge Alberto Petersem, Loteamento dos Coqueiros. Nº
089/2013 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicito que Executivo
Municipal, através da Secretaria competente proceda no conserto de calçamento localizado
na Rua Tristão Monteiro nº 273. Nº 090/2013 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES
DOS SANTOS: Solicito que Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no
conserto de calçamento localizado em frente ao Mercado do Pablito, no Bairro Empresa. Nº

091/2013 – VEREADOR VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA: Solicito que o Executivo Municipal
através da Secretaria competente proceda no serviço de limpeza das seguintes ruas e bocas
de lobos existentes nelas: Rua Pastor Hermann Schaefke e Rua Frifolino Freiberer, ambas no
Bairro Nossa Senhora de Fátima. Nº 092/2013 – VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES:
Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda no conserto de
uma lâmpada na localidade de Arroio Grande, nº 20. Nº 093/2013 – VEREADOR ROBERTO
TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Indica ao Executivo Municipal, a necessidade de entrar
em contato com o Governo do Estado, solicitando a doação de área de terras, ao Município
de Taquara/RS, situada na Avenida Sebastião Amoretti, esquina com a Travessa que da
continuidade a Rua Coronel Diniz, até o encontro com a Rua 17 de Junho, próximo a Estação
Rodoviária, com área de 3.227,79 m², pertencente ao Governo do Estado, para a edificação
das futuras instalações do Comando dos Bombeiros, hoje localizada junto a ERS 115. Segundo
informações este terreno havia sido projetado para abrigar a nova sede da Polícia Civil de
Taquara, porém com a instalação da Delegacia em prédio próprio situado na Rua Guilherme
Lahm, ao lado da Escola Técnica UNIPACS, este terreno não foi utilizado. Este pedido se
justifica tendo em vista que o atual prédio do Comando dos Bombeiros fica a 5 (cinco)
quilômetros do centro de nossa cidade, e o carro dos Bombeiros, em trânsito médio, ao
partir da sede (ERS 115), enfrenta 2 (duas) sinaleiras, na ERS 115, com retorno na ERS 239,
após a revenda de veículos Sinoscar, o que leva em torno de 15 minutos aproximadamente
para chegar ao Bairro Empresa, que é um dos bairros mais populosos da cidade. Informo
ainda, que existe junto ao Governo do Estado, um processo encaminhando tal reivindicação,
no qual me comprometo em ter esta informação, e enviar-lhe assim que o receber, para
auxiliar Vossa Excelência na implementação do pedido para futuro Projeto de Lei. Nº
094/2013 – VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS: Solicita ao Executivo
Municipal que envie a esta Casa, com urgência, Projeto de Lei Municipal, encaminhando a
prorrogação do prazo para o desconto do pagamento do IPTU, a vista, para 28 de março de
2013. Tal pedido se justifica, tendo em vista que o prazo do desconto para o pagamento à
vista é por demais exíguo, fazendo-se necessária tal alteração, para que mais pessoas tenham
condições de efetuar tal pagamento. Nº 095/2013 – VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO:
Requeiro ao Executivo Municipal a possibilidade da vinda a esta Casa do Secretário Municipal
de Desenvolvimento, senhor Idalci Renato Lamperti, para prestar esclarecimento referente
ao Programa Gaúcho de Microcréditos. Sabendo que é um Projeto de grande importância
para o desenvolvimento das pequenas empresas, desde já parabenizo o Governo Municipal
pela iniciativa. CORRESPONDÊNCIA DIVERSA RECEBIDA: Comdica – Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente ao Prefeito Municipal, informando a Convocação da
Suplente Laura Fagundes Prestes, para tomar posse e compor o quadro de efetividade do
Conselho Tutelar de Taquara, a partir do dia 29 de janeiro de 2013. Ofício da CORSAN em
atenção ao Requerimento Verbal do Vereador Régis de Souza, contido no Ofício D.L. nº
019/2013. Após a leitura da matéria o 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 GUIDO
MARIO PRASS FILHO. Quero inicialmente saudar o nosso Presidente, a Mesa dos trabalhos,
também os nossos Vereadores e Vereadoras, a plateia e os ouvintes através da radio, quero
começar a minha manifestação, me referindo sobre o IPTU, o IPTU que vem dez 2011, agente
fez uma pesquisa aqui na Casa, em 2000, e no final de 2010foi feito um aumento nas taxas de
100%, o Município tinha valores de referencia, ele dobraram em final de 2010 para 2011,
para isso eu conversei com o Presidente desta Casa, o Prefeito ainda por decreto, aumentou
o IPTU através do aumento do índice o Governo que estava atrasado, então nos tivemos uma
aumento de 100%, e mais um aumento que nos não temos os decretos, então esta ficando

insuportável para a comunidade Taquarense pagar, e vamos fazer um estudo, vou pedir a
todos os colegas para que agente faça um estudo, e possa encaminhar ao Senhor Prefeito,
para que no ano que vem, nos tenhamos um IPTU justo para a comunidade de Taquara,
também Senhor Presidente estou encaminhando um pedido de informação, sobre o
andamento e asfaltamento do acesso da FACCAT , agente sabe que aquela obra esta parada,
e também um outro requerimento, eu peço um patrolamento e ensaibramento, no acesso da
FACCAT, que a Secretaria de Obras, possa programar, os inícios das aulas, é para fevereiro,
dia 27 de fevereiro, então o Município tem tempo para programar, que agente sabe que esse
asfalto não ficara pronto até o inicio das aulas, também me referi sobre o lixo, e também
estive na festa la no Pituva, no Passo do Mundo Novo, já foi colocado os container, mas ainda
tem lixo jogado ao chão no nosso interior, e peço ao Executivo que peça a empresa
contratada, para que reponha os container nos lugares que antes existiam, também estive a
Prefeitura, e vi que o Município aderiu ao programa do Gaucho do Micro Credito, aonde as
empresas podem buscar alguns recursos, e vão no valor de 3 mil, a 15 mil reais, e o valor de 3
mil reais, passara em 12 meses, da três mil, cento e vinte seis, com noventa e cinco centavos,
então pagando esse valor de juro, isso é um incentivo muito grande, esta de parabéns a
Administração, quando busca auxiliar as empresas aqui existentes, to fazendo um
requerimento para a RGE, para a troca de um poste, que ainda é de madeira, e ele ta
inclinado e ta trazendo perigo aos moradores do Bairro Santarém, na Rua Honório Lemos,
enfrente ao numero 2343, não cabível que no tempo de hoje a RGE, tenha os postes de
madeira, também estivemos visitando o Quartel do Corpo de Bombeiros, na RS115, então o
Andreas nos recebeu muito bem, nos deu as explicações e nos mostrou do seu entusiasmo e
da vontade de fazer pela nossa comunidade, talvez no Corpo de Bombeiros, nos podemos
resgatar a auto estima do nosso povo, e que Taquara volte a ter o que tinha no passado,
caminho também, votos de pesar, pelo falecimento de um grande amigo, Conselheiro
Tutelar, colega da minha esposa, Luis Fernando de Souza, falecido na sexta feira, pelo motivo
de um enfarto, nos deixa um grande homem, e um grande amigo, tenho certeza que muitos
que conheciam ele, eu gostaria que fizesse em nome de todos os Vereadores, então a
funcionaria vai ta passando em cada Vereador, para que sub escreva esse meu pedido, e
também estou encaminhado votos de pesar, vou pedir que a Marilene leia mais uma vez a
mensagem, que agente mandou ao Prefeito Cesar Schirmer da cidade de Santa Maria. Neste
momento o Vereador Guido Mario solicitou que a Diretora Legislativa procedesse na leitura
do requerimento de votos de pesar. Neste momento o Vereador Guido Mario volta com a
sua pronuncia: é um fato que comoveu o mundo inteiro, e também muito o povo Rio
Grandense, também Senhor Presidente, estive com os colegas, na vista do hospital Bom
Jesus, Administrado pelo Mãe de Deus, os quais dirigentes nos deram bastante informações,
mas la inda solicitei Senhor Presidente, que o seu pedido, o pedido desta Casa, seja atendido,
que aqui é o fórum do debate, da discutição dos problemas de nossa cidade, e invoco o
Senhor novamente, que convide que eles venham aqui, até se necessário convoque que eles
venham aqui, dar explicação a comunidade Taquarense, também quero convidar a
comunidade para que no sábado, dia 2, termos uma procissão luminosa na capela da Nossa
Senhora da Gloria, no Passo da Mundo Novo, as 20 horas, e logo após vai ter uma procissão
luminosa até o Rio dos Sinos, e depois no dia3, festa dos navegantes da Santa Cristina do
Pinhal, com a procissão pluvial, saindo do Passo da Mundo Novo, na nossa Prainha, as nove
horas e trinta minutos, um grande abraço a todos. VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE
OLIVEIRA. Senhor Presidente, senhores da Mesa, senhoras Vereadoras e senhores
Vereadores, e a plateia aqui presente, eu gostaria de fazer ciente a comunidade Taquarense,
que nesta manhã juntamente com o Doutor Pimentel, Secretario da Saúde, e o Diretor Levi,
estive em reunião com o Diretor do Presídio, o Senhor Evandro, e o chefe da segurança, o

senhor Marcelo, no sentido em que volte atuar a unidade móvel de saúde, pois ela prestava
um grande trabalho, e evitava assim o transito de pessoas que estão presa em nossa cidade,
diariamente ao hospital ou ao posto 24horas, causando assim alguns transtornos, porque as
pessoas ali presentes, não entendem que ao chegar naquele local, no posto de saúde, os
presos tem que passar na frente, e alguma pessoas entendem que isso é errado, acontece
que esse procedimento, é um procedimento de segurança, pois menos tempos que esses
cidadão estiverem fora do presídio, menos será o tipo de qualquer tipo de resgate ou algo
nesse sentido, foi acertado então que a unidade móvel voltara a atender as pessoas que la
estão detidas, pois as doenças la se acumulam, causando assim um gasto maior ao Município,
e um transtorno grande junto as famílias dos mesmos, e ao mesmo tempo eu gostaria de
dizer, o porque esse procedimento volta acontecer, já existia esse programa, e também nas
primeiras semanas, na segunda semana no máximo, voltar a unidade móvel a atender, ao
nosso interior do Município, e as escolas enfim, eu fiz questão de fazer essa colocação, que
na semana passada, quando a patrulha chego com alguns presidiários lá no 24 horas, houve
realmente um embaraço de pessoas que se retiraram, porque não entendiam da situação,
esclarecido isso, para fim de tranquilizar nossa comunidade, dizer que eles não tem uma
preferência, ou é em desagrado a aquelas pessoas que ali estão, é simplesmente uma
questão de segurança mesmo, dizer as pessoas da Vila Ideal, que segunda a Diretora Sheila,
será feito o patrolamento e ensaibramento da mesma Vila, sábado se iniciou à pedido de
vários Vereadores, o ensaibramento e patrolamento na estrada da Cachoeira, e tão logo seja
concluída essa estrada, será passada na localidade de Olhos D’Água, comunicar também as
pessoas que foi feito e ficou pronto as cabeceiras dos pontilhões da estrada velha Rio da Ilha
e Rolante, liberando assim o transito, para aquelas pessoas que já estavam interrompido, o
pontilhão pronto, mais faltando as suas cabeceiras, impedindo assim o transito daquela
localidade, daquela estrada, e gostaria aqui de fazer um requerimento verbal, alias dois, e no
sentido dos Secretários do Transporte nosso, Paulo Muller, para verificar se na Rua Farrapos,
existem ali diversos buracos no asfalto, enfrente ao super mercado na esquina com a Rua
Santa Catarina, e causa ali um transtorno grave, os buracos estão aumentando a cada dia que
passa, e as pessoas tem que desviar, e ate chegando bem próximo da calçada, então fica uma
situação complicada, eu gostaria que o Secretario desse uma olhada lá da maneira mais
rápido o possível, solucionar aqueles problemas ali, também na outra esquina lá, do
supermercado Muller, é a mesma situação, Senhor Presidente, eu gostaria de me associar a
nossa Vereadora que tanto luta pelo animais, a Sandra, dizer que estamos fazendo um
movimento no Bairro Medianeira, no sentido de identificar casa com vários cães, para que
assim possa facilitar o trabalho, tem uma lista ali comigo, do trabalho que foi feito ate em
tão, castração de cachorros fêmeas, e os valor enfim, tenho feito lá no bairro, agente tem
feito, cadastrando, e na medida do possível, nos vamos providenciar, e naquilo que a
Vereadora querer auxiliar, já que a senhora é uma das grandes defensoras dos animais, não
que nem uma de nos aqui, não sejamos, mas a senhora assumiu essa luta, e dizer para a
senhora que no Bairro Medianeira, tomamos essa iniciativa, para minimizar a situação, e tem
casas que tem 8 ou 9 cães, inclusive soltos na rua, obrigado Senhor Presidente. VEREADOR
MOISÉS CÂNDIDO RANGEL. Quero saudar o Senhor Presidente, Mesa, demais colegas
Vereadores, auditório, e ouvintes da radio Taquara, quero iniciar agradecendo a
Administração Municipal, por estar atendendo uma indicação feita de umas semanas atrás,
para transferência do Setor Administrativo da Secretaria da Agricultura, para um lugar mais
central, hoje a Secretaria da Agricultura se encontra na divisa com Igrejinha, e como é sabido
por muitos, nosso agricultor utiliza muito ônibus, e a nossa rodoviária se encontra na
Sebastião Amoretti, então o agricultor tem que se deslocar até a divisa com Igrejinha, é
bastante difícil, e isso vai facilitar bastante a vida de nosso agricultor, então agradeço a

Administração por estar atendendo este requerimento, também fui procurado por alguns
moradores de Açoita Cavalo, no qual não é muito difícil, porque eu moro lá, e eles me
cobravam a respeito da ponte, também uma ponte Vereador Balbino, a mesma que o senhor
citou agora, também foi construída no final da Administração passada, também esta faltando
o aterro das cabeceiras, e eu entrei em contato com o proprietário da empresa, e a empresa
disse que a parte dela estava pronta, e realmente essa parte de aterro das cabeceiras, é por
conta do Município, então procurei também o Coordenador dos Distritais, Nenê, e também
me passou que os próximos dias, vão estar realizando aquele trabalho lá, e nas mesma
oportunidade, com uma conversa com o Secretario, eu cobrei ele de alguns requerimento
feitos a alguns dias atrás, de patrolamento da estrada de Açoita Cavalo, e quero também
fazer um requerimento verbal, pedindo também a roçada das estradas de Açoita Cavalo, mas
o Secretario me passo que esta sendo realizado alguns mutirões, que nos próximos dias esta
feito o mutirão para fazer essas estradas em Açoita Cavalo, também tive na semana passada
reunido com o Prefeito Tito, acompanhados com representantes da cooperativa de
reciclagem, onde agente teve uma oportunidade de levar uma proposta a ele, que é uma
parceria da cooperativa com o instituto vitoria, que é instituto para quem não conhece, de
recuperação de dependentes químicos, e esse instituto tem uma experiência muito grande,
em lidar com pessoas carentes, também vai ta dando uma apoio ali, se for necessário, para
algum dependente, um apoio de assistência social, então agente espera ai, que o Prefeito
Tito, tenha essa sensibilidade, e seus Secretários de entender, acho que é uma excelente
oportunidade, uma excelente proposta para resolver aquele problema, também quero deixar
meu sentimentos, ao Conselheiro Tutelar, Luis Fernando, que era um grande amigo meu,
grande amigo pessoal, eu acho que a nossa cidade, a nossa sociedade, perde muito, com a
partida deste grande homem, também conversava a alguns minutos atrás, com o pessoal da
localidade de Rodeio Bonito, que nos cobrava algumas solução, para quem sabe, a
Administração passada, levantou uma questão, de que Rodeio Bonito, não estava mais em
Taquara, estaria em Três Coroas, isso não foi destrinchado, ninguém sabe se de Três Coroas
ou se é de Taquara, então sugeri com esses moradores com o Prefeito Tito, para que agente
saiba também, o que, que o Prefeito esta pensando, isso foi levantado na Administração
passada, mas e a nova Administração pensa o que, então agente precisa saber disso,
precisamos conversar com ele, e ensina dessa conversa, agente alinhar alguma solução ai,
então o que eu tinha para hoje, era isso, muito obrigado e uma boa semana para todos.
VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA. Senhor Presidente, colegas Vereadores e Vereadoras,
imprensa, comunidade Taquarense, presentes no plenário, autoridade que nos prestigiam na
noite de hoje, Senhor Presidente, venho com a sua autorização, apresentar aqui meus
parabéns a algumas atividades que o executivo vem tomando, com relação à limpeza urbana
de nossa cidade, agente vê ai que o mato ta bastante alto, e eles vêm se dedicando, inclusive
para fazer a manutenção, pude observa na Sebastião Amoretti, já vem trabalhando, que é o
cartão de visita de uma parte de nossa cidade, do outro lado também, deixo a indicação para
incluir nos planejamentos, a manutenção da Rua Leonardo Altemeyer, que é a rua que sobra
para a FACCAT, no Bairro Sagrada Família, que certamente nos próximos dias, será bem
utilizada, e o mato ta alto, e certamente poderá ser incluso a esse trabalho, e certamente
deve ta la no planejamento da Secretaria, ao setor de iluminação publica também, agente vê
que vem fazendo um grande esforço, e aqui vem meu reconhecimento com relação aos
servidores que vem desempenhando essas atividades, deixando também, uma indicação para
fazer a manutenção na Rua Wilma Krumennauer, número 2111, e suas mediações estão com
problemas na iluminação, também a Defesa Civil, com relação no que venho na imprensa,
que no vemos acompanhando, referente ao plano de gestão de risco e resposta de desastres
naturais, programa esta que é gerenciado pelo Programa do Estado, onde ira contemplar

ações gerais de mapeamento, monitoramento, alerta, resposta e prevenção de desastres,
Taquara e Rolante, foram uma das contempladas, e certamente receberam recursos no
próximos dias, onde poderemos tanto quanto, prevenir algumas ações que o nosso Município
sofre, com relação as indicações, venho agradecer inicialmente a Secretaria Distrital de
Entrepelado, e aos serviços urbanos, nossos Municípios, já tomaram tratativas, o Vereador
que se referiu, com relação a caminhada das velas, que vai acontecer no Passo do Mundo
Novo, agora dia 2 de fevereiro, o Secretário já passo que esta tomando as tratativas, agente
deixa os agradecimentos, e a comunidade fica muito grata com essa realização, no outro
lado, eu encaminhei pedido ao Senhor Prefeito, que encaminhasse o convite, a um dos
membros do Conselho do Governo do Estado, com relação a RGE, Empresa Gaucha de
Rodovias, onde terá um audiência publica no próximo mês de maio, e certamente lá nos
podemos la apresentar projetos, com relação a RS115, que são bandeiras de vários
Vereadores que já passaram pela Casa, vários movimentos sociais, que la vem pedindo mais
segurança, com relação a controladores de velocidades, i muitos tratativas que certamente a
Secretaria competente poderá apresentar a ele, e assim agente poderá ter um êxito maior,
com relação aos moradores dos Bairros Santa Maria e o Loteamento Eldorado, com relação a
visita ao hospital, a Direção do hospital, certamente foi positiva, cultivamos ali uma boa
semente, e agora certamente pretendemos germinar ela, para dar bons frutos, ganhamos
também um código de ética, do sistema de saúde do Mãe de Deus, que certamente no
acompanhara ai para orientar a população, como deve encaminhar suas reclamações,
reivindicações, que certamente a equipe técnica, a equipe de trabalho que o hospital tem,
também passaram alguns dados ali para nos, com relação a internações do ano de 2012,
foram, cinco mil, quinhentas e oitenta e nove internações, também foram sessenta e três mil
novecentos e setenta e um atendimentos de emergência, também passaram aqui o hospital,
direto e indiretamente, estando o hospital ali, ele gera aproximadamente mas de mil
empregos direto e indiretos para nossa cidade, com relação com o que o colega Guido Mario
colocou, aos Micros e Pequenos empreendedores da nossa cidade, eu conversei com o
Secretario de Desenvolvimento, ele pediu a todos os Vereadores que esta a disposição, e
também a comunidade desse setores, que a Secretaria esta a disposição para demais
encaminhamentos conforme os detalhes, o Vereador Guido Mario, pediu um aparte, e
pronunciou o seguinte: inclusive eu estou encaminhando um requerimento ao Senhor
Prefeito, para que o Secretario venha a Casa e tire algumas duvidas que agente tem, para que
agente possa passar para a comunidade, que agente sabe que o Vereador é o representante
legítimo da comunidade. O Vereador Régis de Souza, voltou com a sua pronuncia: ao finalizar
a minha manifestação, eu digo hoje os votos de pesar, a todas as famílias da cidade de Santa
Maria, fica a dica, os responsáveis pelo estabelecimento dessa qualidade, na nossa região,
principalmente nossa cidade, que tome providencia, que regularize sua situação, coloquem
mecanismo de segurança, para que nossa cidade também não sofra, certamente com uma
situação tão devastadora, como foi lá, muito obrigado e uma boa semana a todos.
VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER. Senhor Presidente da Câmara, demais membros
da Mesa, caros colegas Vereadores, imprensa aqui presente, ouvintes da radio Taquara,
senhoras e senhores, eu gostaria de iniciar a minha fala, de outra forma, mas é impossível
ficar indiferente, sobre a tragédia que aconteceu ontem, na cidade de Santa Maria, vidas
jovens que partiram, sem anuncio prevê, de uma forma bastante dramática, famílias em luto,
sofrendo a dor da perda, e da separação, e essa dor e esse sentimento, ele se perpetuara,
Santa Maria é uma cidade conhecida pela sua juventude, pelos seus estudantes, pela forma
alegre como vivenciavam todas essas atividades, agora é uma cidade manchada, por uma
tragédia de proporções bastante grande, eu acredito que nada aconteça no acaso, se
algumas pessoas estavam naquele local, que não estava com a sua segurança contra

incêndio, sendo usada de uma forma correta, algum motivo existe, talvez seja para alertar as
pessoas, as comunidades, de que a prevenção é sempre a melhor forma, para que não
venhamos sofrer as consequências depois. Semana passada estivemos reunidos, alguns
Vereadores da Casa, com o Capitão Andre, no Quartel dos Bombeiros aqui da região, ele nos
mostrou toda a estrutura do prédio, muito bem fundamentada, todos os equipamentos que
lá existem, todo trabalho que é feito na nossa cidade e na região, um trabalho elogiável, feito
de uma forma bastante responsável, mas com certeza é necessário avançar mais, e nos aqui
da Casa, nos colocamos a disposição, eu falo em nome de nossos companheiros, que seremos
sempre parceiros, em qualquer tipo de atividade, que exija a nossa colaboração, para que
essa prevenção sempre seja feita, também já fiquei sabendo que o nosso Vice, Doutor
Pimentel, em conversa com o Capitão Andre, ficou combinado que ficara intensificado o
trabalho de verificar, um a um, os pontos de diversão noturna em nosso Município, as suas
estruturas, o seu funcionamento, seus mecanismos de segurança, alvará e etc.., porem nada
disso funcionara, se os empreendedores quando resolverem abrir algum local, que seja para
diversão, que seja uma igreja para reflexão, que seja qualquer local onde a concentração de
muitas pessoas, se quem empreender esse negocio não tiver a consciência da
responsabilidade das vidas dessas pessoas, não adianta nada existir na legislação que não
seja cumprida, eu hoje gostaria de ter falado, sobre o primeiro mês como Vereadora, minha
estreia nesta Casa, eu vou falar em rápidas palavras então, antes de aqui chegar, muitas
mensagens negativas me foram passadas, cuidado, é muito complicado trabalhar na Câmara
de Vereadores, cuidado que tu vai te magoar, cuidado que tu vai te decepcionar, e felizmente
nesse primeiro mês, eu já consegui perceber, que eu estou num caminho certo sim, de ter
feito essa escolha, de ter concorrido a Vereadora, que eu estou me sentindo realizada de
aqui estar, estou agradecida pelo companheirismo dos meu colegas, aqueles que tem mais
tempo de Casa, sempre dispostos a nos estender as mãos, a nos dar uma explicação, os mais
recentes que aqui comigo estão, estamos dando as mãos e chegando juntos no lugares, e
participando das reuniões, e trocando ideias, então sim, eu tenho certeza que eu estou no
caminho certo, semana passada eu tive uma reunião com o nosso Vice Prefeito Doutor
Pimentel, e eu sai muito otimista desta reunião, pela primeira vez, antes de ser Vereadora,
voluntaria na causa animal a dez anos nessa cidade, pela primeira vez fui procurada por uma
Secretario de Saúde, que encara essa causa do animal de rua, como uma questão de saúde
publica, e ali nos começamos a levar um processo, para que se instale aqui na nossa cidade,
um projeto que seja para questão da saúde publica em questão ao animal de rua, porque não
é a questão do animal em si, é a questão da saúde publica das pessoas, meu tempo esta
terminando, eu não vou me alongar muito mais, eu quero agradecer a atenção de cada um
de vocês que aqui estão, os nossos ouvintes da radio Taquara, e desejar a todos uma
excelente semana. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA. Boa noite
Senhor Presidente desta Casa, Senhor Nelson Martins, componentes da Mesa, senhores
Vereadores, publico presente que no acompanha, que já soma um numero acima de 40, e
isso já deixa mais feliz, tive numa programação de radio essa semana, e disse a pessoa que
me perguntava, ela fazia algumas perguntas que já havia contados 32 pessoas na Casa, e ele
me disse que não passaria disso, e eu posso aqui deixar registrado, que já temos mais de 40
pessoas aqui na plateia, e isso é importante, é importante que o nosso povo venha até aqui,
para saber o que os Vereadores estão fazendo pela nossa cidade, para acompanhar de perto
nosso trabalho, isso é muito importante, é bom para a cidade, é bom para o nosso trabalho,
isso nos da uma responsabilidade maior, isso faz parte de um trabalho democrático, eu não
poderia, mesmo sendo repetitiva, iniciar a minha fala, sem me referir da tragédia que
aconteceu em Santa Maria, sei que mensagens, não serão a contento, palavras neste
momento, não servem muito, eu penso que foi um situação trágica, e ontem vendo televisão,

assistindo o programa do Faustão, que eu sempre avalio, porque sempre falam muitas
bobagens, mas ontem falou algo serio, lembrou o Chico Xavier, e disse que nada é por acaso,
neste mundo as coisa acontecem por uma razão, e eu penso como legisladora nesse
Município, eu meus colegas Vereadores, nos temos que no ater a uma situação, que é o
plano de prevenção contra incêndio, que todas as instituições, igrejas, escolas, boates,
instituições, quais forem, onde o publico frequenta tem que ter, fui Diretora por 15 anos de
escola, e sempre me preocupei muito, em ter um local, onde os extintores funcionassem, por
15 anos, ano a ano eu fiz esse trabalho, mas nunca foi fiscalizado por ninguém, e eu poderia
não ter feito, e ninguém ficaria sabendo, então pessoal, é uma situação importante, a lei
existe, mas ela não é fiscalizada, e nos sabemos que quando nos deixam muito a vontade, as
vezes pecamos, porque nos acomodamos e não investimos no que é preciso, então isso é
uma situação triste sim, onde morreram muitas crianças eu diria, muitos jovens, mas é uma
situação que nos leva a tomar uma atitude, uma atitude de fiscalizar, estivemos reunidos
com o Capitão Andre, do Corpo de Bombeiros, e ele nos informou que tem um efetivo de
menos de 10 pessoas, então essa fiscalização para ser feita com os Bombeiros, também
precisa que o Corpo de Bombeiros, tenha um efetivo maior, e na ânsia de melhorar esse
efetivo, o próprio Capitão Andre, que considera um trabalhador, eles arregaçaram as
mangas, construíram um espaço na Corporação e estão formando mais de 25 alunos, para
trabalharem junto na Corporação, é claro que o efetivo não ficara todo em nossa cidade, mas
com certeza a metade ou quase a metade ficara, e este é o empenho do Capitão Andre,
aumentar o efetivo, para que agente tenha um atendimento da Corporação de Bombeiros,
mas a contento, e quem sabe passamos a ter uma fiscalização maior, chorar a morte,
choramos, mas é melhor prevenir, para que não aja muita tristeza, imaginamos a dor desse
pai, desta mãe, se nos que estamos longe, estamos com um no na garganta e um aperto no
peito, ao olhar as imagens, imaginamos os familiares, como eles estão se sentindo, então é
interessante que agente trabalhe no sentido de que aja uma fiscalização, importante isso,
gostaria também, para encerrar rapidamente, de dizer que estivemos juntos, ao pessoal do
hospital Bom Jesus, fomos muito bem recebido, e lá no disseram, os representantes, que
passaram a ter um atendimento do IP, e nos autorizarão a dar essa noticia nesta Casa, então
assim, fomos bem recebidos, nos solicitaram que agente faça um trabalho de fiscalização
junto a equipe do hospital, que o atendimento melhore, e que agente denuncie quando os
fatos não estiveram a contento, fiquei bastante satisfeita em ter participado, obrigado a
todos pela atenção, e uma boa semana a todos nos. VEREADOR TELMO VIEIRA. Boa noite
Senhor Presidente, Nelson Martins, demais membros da Mesa, aos colegas Vereadores, boa
noite ao publico presente, aos ouvintes da radio Taquara, e aos demais vínculos de
comunicação que nos acompanham, e muito obrigado a minha família por estar presente
neste momento, eu da mesma forma que a Vereadora Sandra e a Vereadora Sirlei, senhores
e senhores Vereadores, não posso de deixar de salientar aqui hoje, o meu sentimento em
relação a tragédia, que aconteceu no ultimo sábado a noite, em nosso Estado, deixando não
só nosso Estado, mas sim todo o Pais em luto, um fato que infelizmente foi necessário
acontecer, para que chamasse a atenção das autoridades, quanto a fiscalização a esse tipo de
casa noturna, é inaceitável, senhoras e senhores Vereadores, que foi preciso morrer centenas
de pessoas, como em Santa Maria, para que agora apareça os erros, quanto a vistoria
daquele local, então quero prestar meu sentimentos, aos familiares dessas pessoas, e que
este fato nos sirva de lição, como se referiu a Vereadora Sirlei, temos que dar tempo e
priorizar a segurança desses ambientes, quero também me manifestar, quando ao
requerimento enviado a esta Casa na ultima semana, solicitando a divulgação das farmácias
credenciadas ao programa, farmácia popular, indicando a lista dos remédios gratuitamente
ou parcialmente a população, por isso pessoal, estou frisando novamente este assunto, para

dizer que irei pessoalmente, no decorrer da semana, para fiscalizar se estão divulgadas as
informações para a população conforme solicitei, porque acredito que é de interesse da
população essas informações, quero pronunciar também, que estivemos, eu e alguns colegas
Vereadores, na ultima quinta feira, junto ao Prefeito, e o Secretario da Saúde, em reunião
com os Diretores Fo hospital Mãe de Deus, no qual fomos informados, pelo serviço prestado
pelo hospital, e as melhorias que viram, uma delas referente ao serviço de traumatologia,
serviço esse no qual se encontra muito alem da expectativa esperada no atendimento, mas
quero ressaltar, que segundas informações do Diretor Técnico, Daniel kolet, serão feitas duas
novas contratações neste setor, melhorando assim, esse atendimento, também estive com os
colegas Vereadores, no Quartel de Bombeiros, na RS115, e la fomos bem recebidos pelo
Capitão Andre, no qual no colocou, sobre as necessidades da regularização e a inquisição do
terreno, na Sebastião Amoretti, próximo a entrada que da acesso ao presídio, e também
dizer que ali será uma futura sede dessa Corporação, então também quero dizer que me
senti muito honrado, em ser Munícipe dessa cidade, porque é a primeira vez que esta sendo
feito um curso de Bombeiros na nossa cidade, isso é uma conquista do Capitão, então
parabéns a essa Corporação, estive também na localidade do morro alto, no ultimo sábado,
quero aproveitar para parabenizar, aquela comunidade, pela grande festa ocorrida no dia de
ontem, e dizer que sei de suas necessidades, naquela localidade, que diz respeito a
distribuição de água, pela falta de uma rede trifásica, essa distribuição seria de grande
importância para aquela comunidade, mas pela falta dessa rede trifásica, não a um motor a
contento, dessa demanda de água, então eu faria uma indicação verbal, para que fosse visto
essa necessidade daquela localidade, também fiz duas indicações essa semana, e fui
atendido, as indicações, seria as melhorias na Ruas dos Comerciários, e quero dar os
parabéns ao Secretario de Obras, pelo trabalho, também enviei a esta Casa, um
requerimento solicitando as sobre as operadoras de telefonia celular, OI, CLARO, VIVO e TIM,
para que junto a empresa ANATEL, somem esforços na busca, para solução da falta de sinal
de aparelhos celulares, para a comunicação dos nossos Munícipes, principalmente nas
localidades do interior, como Padilha e Rio da Ilha, quero hoje também, dizer que estou em
luto, porque perdi um amigo, Fernando, que era um agente do Conselho Tutelar, um amigo e
um homem que lutou, pelo um problema no qual o Brasil, esta pendente, que é o problema
da infância, então estou em luto, e sei que toda a cidade de Taquara esta, uma boa semana a
todos, muito obrigado. VEREADOR VALDECIR VARGAS DE OLIVEIRA. Boa noite a todos,
queria saudar o Senhor Presidente, Vereador Nelson, demais colegas Vereadores,
Vereadoras, plateia presente, e aos ouvintes da radio Taquara, e nossa imprensa, fim um
requerimento, um pedido de informação ao Senhor Prefeito Municipal, que nos informe qual
foi o calculo que foi usado nos carnes do IPTU, teve casos como o do Senhor lá do Pega Fogo,
que de 80 reais, foi para 180 reais, e outro morador de foi de quatrocentos e poucos reais, foi
para oitocentos e pouco, teve um aumento de 100% neste ano de IPTU, e mais outras
pessoas que nos procuraram, então que informe qual os cálculos que foi usado, para geral os
carnes do IPTU, também fiz um requerimento solicitando, as limpezas nas bocas de lobo, na
Rua Pastor Hermann Schaefike e Fridolino Freiberer, no Bairro Nossa Senhora de Fátima,
próximo a FACCAT, pois tem varias bocas de lobo, que estão entupidas, em dias de chuva
entrando água para dentro das casas, alguns outros requerimentos, e também fiz um pedido
de providencia, na Rua 13 de Maio, no Bairro
Cruzeiro do Sul, na RS020, que seja
notificado o proprietário ali, baseado na Lei 3.205, 2004, e de condições, e seja limpado o
terreno, e cobrado do morador, pois os moradores não suportam mais a proliferação de
insetos, animais peçonhentos, que acabam invadindo as residências, ali na Rua 13 de Maio,
próximo a RS020, e também solicitando ao Executivo Municipal, que providencie, se não esta
pronto, que seja feito, um projeto, para dar continuidade de abertura da Rua Roberto

Halmel, no Bairro Empresa, em ligação com a Rua Osvaldo Aranha, conforme fotos em anexo,
e ali também seja feita uma ponte de passagem dupla, junto ao arroio sonda, aonde ali será
muito necessário esta obra, para dar um fluxo de trafego, as empresas estabelecidas nessa
rua, inclusive mais facilidade de fiscalização da Brigada Militar naquele acesso ali, aonde tem
vários delitos, também gostaria aqui de comentar a respeito do hospital Bom Jesus,
aconteceu um casos no sábado passado, a qual uma gestante de 5 meses, para 6 meses,
grávida de gêmeos, de 16 anos, foi atendida ali, e foi dito aos familiares que não tinha o que
fazer, que ela estava em trabalho de parto, e que levasse urgente para Porto Alegre, me
ligaram, queriam que eu levasse, eu perguntei o que era, e disse não posso, ainda mais que é
de menor, até entrei em contato com o colega Vereador Balbino, em torno da meia noite, me
deu uma força, mas como era grave, ele conseguiu convencer um taxista, teve que paga um
taxi, daqui de Taquara a Porto Alegre, no hospital de clinicas, para levar essa gestante, eu
acho que tem que faze uma parceria urgente com a Secretaria da Saúde,que quando tiver
esses casos, que seja sim, ligado para ambulância, e mandado de ambulância esses casos
urgente, que eu sei, conheço, trabalhei, fui Secretario, sei que o hospital Bom Jesus, não tem
condições, porque não tem UTI neo natal, mas que não mande as pessoas a ver navio, que
bote dentro de uma ambulância ou outro carro da saúde, a mande para Porto Alegre, então
que isso não aconteça mais, e também, tem um jovem que quebrou a perna a 28 dias, 28 dias
no quarto 78, não fazem cirurgia, não encaminham, só dizem que ta na central de leito,e o
Vereador Regis ate me surpreendeu, disse que deram código de ética para vocês, os
Vereadores que estiveram lá, eu quero perguntar para a Direção do hospital, se eles leram o
código de ética, porque um jovem esta 28 dias com a perna enfaixada, no quarto 78 e não
fizeram nada, é difícil de ter ética, não da pra fala nisso, é complicado, então que seja
providenciado, e não poderia deixar aqui também, de falar a respeito da tragédia de Santa
Maria, isso é muito chocante, e eu peço aqui a Casa, que encaminhe o pedido, que faça um
reunião com os órgãos fiscalizador, e que seja feito, sei la, uma ação conjunta com a Brigada
Militar, Policia Civil, Conselho Tutelar, Ministério Publico, nas casas noturnas, como boates,
casa que tenham bailões, e também seja providenciado, eu acho importante, as Vereadoras
falaram aqui, eu defendo um pouco as igrejas, porque eu sei que na maioria das igrejas que
eu vou, tem extintores de incêndio, e defendo um pouco, porque nas igrejas de qualquer
religião que for, nem um tem esses shows pirotécnicos, nem uma larga fogos de artifício la
dentro, e nem uma delas consome bebida alcoólica, que vocês sabem que isso é uma grande
problema, então eu defendo, e que seja fiscalizado urgente, as casas noturnas, e os bailões
ai, e seja feito uma ação urgente, para que não venha a acontecer, a tragédia que aconteceu
ali, e também Vereador Nelson, como eu tinha pedido, solicito na próxima Sessão, que no
inicio seja feito um minuto de silencio, em homenagem ao nosso grande Conselheiro Tutelar,
que teve uma parada cardíaca, e partiu o Fernando na quinta feira a noite, um grande abraço
e que Deus ilumine a todos. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES. Senhor Presidente,
membros da Mesa, senhores Vereadores, e pessoas aqui presente na plateia, eu fui
procurado por moradores, aqui na subida de Morro Alto, no interior, sobre a colocação de
um container, na subida do Morro Alto, na entrada do Beco do Eduino, que a nova empresa
que esta recolhendo o lixo, não recolheram os container, e la tinha um container, e os lixos
são depositados no chão, e os animais vão lá, e espalham todo aquele lixo, ficando difícil a
coleta para os lixeiros, também fui procurado por uma moradora da Rua Auto João Muratore,
no Bairro Santa Rosa, sobre o conserto de uns canos quebrados em frente a sua casa, 512,
também fiz uma indicação para o conserto, também fiz duas indicações para concerto de
lâmpadas, em Arroio Grande e Três Pinheiros, que já aproveitei a presença do nosso Distrital
Omar Gonzaga, também já reforcei o pedido para ele, para ser consertadas essas lâmpadas,
também, fiz uma indicação, para o conserto de calçamento na Rua São João, no Bairro

Cruzeiro, que eu moro ali nas proximidades ali, já faz 7 anos, já fiz vários pedidos, antes como
morador, agora como Vereador, para o conserto daquela cratera que tem ali, do lado da
lanche ria Ponto Quente, e da bateria Tobias, então tem estacionamento de veículos dos dois
lados, e não tem como os veículos desviarem daquele buraco, mas hoje eu gostaria de falar
especialmente da comunidade de Ródio Bonito, estive la visitando os moradores na semana
passada, e se encontra presente aqui, seu Darci, sua esposa, o Luiz da servidora Sandra,
porque Rodeio Bonito, é localizada aqui na faixa, Taquara, São Francisco, e dez que eu me
conheço, o Município de Rodeio Bonito, pertence a Taquara, e não sei que cargas de água,
que o ultimo Governo, não sei da onde que saiu, mas boto na cabeça que não pertence mais
a Taquara, então os moradores estão reivindicando, porque agora o ano letivo se aproxima,
porque o pessoal ta confuso, eles não sabem se pertencem a Taquara, Três Coroas, a
servidora Sandra estava me colocando, que seta feira teve a noticia, que continuaria mais um
ano o colégio funcionando por Taquara, daí hoje ligaram pra ela, que seria Três Coroas, então
o pessoal esta meio confuso, o que me causa estranheza, que na primeira Administração do
Governo anterior, foi construído um colégio la, a unidade móvel começou a atender, e agora
no segundo Governo, não pertence mais a Taquara, isso me causa estranheza, então eu fiz
um requerimento por escrito, para o novo Prefeito, para que nos possamos la, reunir a
comunidade e ter uma definição, nos temos que ter uma definição, aquela comunidade não
pode ficar na duvida, é Taquara, é Três Coroas, o que Taquara vai fazer, e o que Três Coroas
vai fazer, tem recolhimento de lixo, tem unidade móvel, tem a escola, e eu acho que na
minha opinião, em termo de locomoção Rodeio Bonito, é privilegiada, porque ali tem vários
horários de ônibus, então eu acho que pertence a Três Coroas, vai ser um pouco complicado
em algumas situações, mas uma coisa que tem que sentar, conversar e definir isso ai, para
tirar a duvida daquela população, sobre a visita que fizemos ao Comandante dos Bombeiros,
capitão Andre, fizemos uma ótimo a visita, ele esclareceu para nos, como é o funcionamento
dos Bombeiros, mostrou os equipamentos que eles tem la, uns equipamentos de primeiro
mundo, para salvamentos, então acho que nos estamos bem equipado, porem como a
Vereadora Sandra falou, ta sendo preparado uma novo Corporação, e a nossa grande luta,
quanto aos Bombeiros, é para nos trazer a Corporação, mas para o centro da cidade, porque
muitas residências já foram insidiadas, por falta do atendimento ser mais rápido, então o
Guido até participou junto, o terreno já ta com um andamento bem adiantado, então a partir
do momento em que o terreno tive definido, já tem tentativas de terraplanagem, é uma
grande luta de nos, todos os Vereadores, trazer essa Corporação mas perto do centro da
cidade, queria agradecer a presença de todos, que todos tenham uma boa semana, muito
obrigado. VEREADOR ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS. Gostaria inicialmente de saudar o
Senhor Presidente, Seu Nelson Martins, meus colegas Vereadores, Vereadoras, o publico aqui
presente, Senhor Presidente eu gostaria de falar sobre um assunto, que tem me chamado
muito a atenção, que é com relação, ate fiz uma indicação, uma solicitação aqui, no
Executivo, que veja, eu tentei marcar essa semana com o Prefeito Tito, não consegui, porque
ele esta sempre bastante atarefado, gostaria de pedir, através de um requerimento verbal,
que ele veja a possibilidade, que já esteve aqui na Câmara tramitando, que saiu de pauta, que
é o projeto da criação do conselho antidrogas, chama muita atenção, porque na semana
passada, hoje ai uma internação de duas pessoas, inclusive um menino, uma criança de 15
anos, num estado deplorável pelo consumo de uso de drogas, agente sabe com o conselho
criado, existe agora a possibilidade de todos, e eu falei isso numa Sessão anterior, de todos
os bens oriundos do tráfico, ficarem no Município, para poder trabalhar a prevenção, e ate
mesmo projetos na questão da elaboração sobre uso de entorpecentes, menino de 15 anos
foi internado, num estado deplorável, soube pela mãe essa semana, esse final de semana,
que inclusive perdeu o dedo de tanto usar o isqueiro para acender a pedra, foi amputado seu

dedo, e ele esta em coma induzido pela questão de ter tido uma infecção generalizada, isso
muito choca agente, porque são crianças, e não é só isso, a procura é muito grande nessa
área, e agente sabe, agente precisa atacar da maneira que der, São Paulo ai, tem dado um
exemplo bom, da questão de internação, de compulsória já ter feito e ter alguém do
judiciário, trabalhando ali na unidade, para que não se perca tanto tempo na questão da
internação judicial, que é uns dos sofrimentos que os pais têm que fazer, ou qualquer
pessoas que solicita ai internação, a peregrinação que tem que fazer no órgão, par poder
conseguir a internação, então fica ai ao Poder Executivo, que estude essa possibilidade para
que também a gente consiga pegar esses valores para trabalhar na questão da prevenção, e
até mesmo no tratamento da questão da droga. Senhor Presidente, eu também não poderia
deixar de falar na questão do hospital, eu acho que a um equivoco da Administração do
hospital, quando eles não vêm a essa Casa, digo equivoco, porque ano passado, quando era o
Presidente o Flamariom, o Diretor do hospital, ele um dia fazendo uma visita no hospital, ele
me solicitou que tava precisando de uma maca, para o setor de ecografias, e eu contatei uma
empresa que fabrica essa maca, e nos conseguimos lá, para atender aquele setor, então eu
acho que agente tem que deixar aquele medo de lado, de vir aqui e ser atacado, e sabe
também que esta Casa, os Vereadores, as pessoas da comunidade querem que o hospital
cresça, mas para o hospital crescer, agente precisa que ele venha aqui conversar com agente,
dizendo também das suas necessidades, e dizendo o que acontece, porque tudo deve haver
uma justificativa, porque que atende mal alguns setores, qual a deficiência, para agente
também poder ajudar, penso eu assim, eu fiz algumas indicações nesta segunda feira, para
que o Executivo tomasse providencia, e nos informasse a questão da oftalmologia, que ta
sendo um problema no Município, inclusive tem motorista que necessitam de carteiras e não
conseguem mais dirigir pela falta, porque tem que fazer a cirurgia por falta de cataratas, e ta
causando uma dificuldade enorme, agente sabe que não é um Município que tem que dar
conta, que é o Estado, mas que o Município vá ao Estado e faça uma pressão, para que
conseguimos ter esse atendimento aqui em Taquara, também fiz outros requerimentos, que
a servidora leu anteriormente, que é questão de uma restauração de um asfalto na Rua
Osvaldo, porque ali mora uma pessoa que tem grande dificuldade de se locomover, e foi
recentemente restaurado, e ficou essa parte para traz,fim também uma indicação da limpeza
de um bueiro, na Rua Princesa Isabel, no qual tem um morador aqui, o Sandro, que a grande
dificuldade ali, é porque da enchentes, e como é excesso de água, entope os bueiros, e causa
o alagamento, agente dez do ano passado tem tentando acha uma solução para aquilo, eu já
fiz um requerimento ao Executivo para que Eli tome a providencia com relação aquilo, uma
boa noite a todos, e até a próxima. VEREADOR ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA. Senhor
Presidente, demais membros da Mesa, senhores Vereadores, essa semana, esse final de
semana foi muito triste para todos nos, e eu ainda me sinto bastante triste realmente,
porque me afeta muito os acontecimentos, o ocorrido no Município de Santa Maria,
realmente é como se fosse um familiar da gente tivesse la, então eu realmente me sinto
bastante entristecido, pelo fato, e quero me associar, já fiz isso, ao requerimento do Guido
Mario, apesares, que vá para Santa Maria, pelo menos nos, aqui no cantinho do Rio Grande,
estamos junto com a dor das famílias, com a dor do Município, e que isto pelo menos nos
sirva de lição, aqui para o nosso Município, como todos os outros Municípios do Rio Grande,
também do Brasil, para que cuida um pouco mais da coisas, do funcionamento desse tipo de
diversão, bailes, festas, em outros locais públicos, para que não venha ocorrer mais esse tipo
de catástrofe que aconteceu lá em Santa Maria, eu por 12 anos fui musico, toquei em bailes,
e sei bem o que pode ocorrer num local desses, e me lembro que a tantos anos atrás,era
mais seguro do que hoje, realmente as autoridades estão precisando tomar um pouco mais
de cuidado com esse tipo de coisa, para que não tenhamos que sofrer tanto com esses

acontecimentos, então cabe ao Município cuidar muito disso ai, fazer uma legislação nova,
acredito que vai haver uma legislação no Brasil inteiro a respeito, rapidamente eu quero dizer
também, que estivemos juntos lá no Corpo de Bombeiros, visitando aquela Corporação, e
muito alegre eu fiquei, por verificar o trabalho que esta sendo feito no Corpo de Bombeiros
de Taquara, já nos dizia lá o Capitão Andre, que nos recepcionou, que nos temos um dos
Corpos de Bombeiros, mais moderno do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil, então é
muito saber que nos estamos muito bem protegidos aqui, por uma Corporação fantástica, e
que nos temos que ajudar tanto, apenas estamos começando essa ajuda, nos precisamos
sempre estar atento, porque precisamos deixar os Bombeiros por aqui, para não ir embora,
esse curso que esta sendo feito la, se nos não cuidar, o pessoal vai embora, e nos precisamos
manter esse pessoal que esta fazendo o curso, para que tenhamos mais Bombeiros na nossa
cidade de Taquara, eu também rapidamente quero falar um pouquinho, sobre a questão do
IPTU, ta havendo muitas reclamações de varias pessoas, atacando, e conversando comigo na
rua, ate mesmo aqui na Câmara, a respeito do IPTU, eu diria que o IPTU é um problema de
muitos anos, é um problema não dessa Administração, nem da anterior, são de varias
Administrações, que vem no meu entender, com o meu respeito, errando, da maneira como
esta sendo confeccionado os carnes, e como esta sendo feito o problema do IPTU, a de se
fazer uma reciclagem rápida, e um levantamento muito rápido do IPTU na nossa cidade, para
nos termos uma justiça tributaria, que nos não temos a muito tempo, a casa de uma lado da
outra, a casas iguais, pagando diferente os valores, isso precisa ser feito como, conversava
inclusive com o nosso Presidente a respeito disso ai, que ele sabe que em 1976, agente já
fazia um trabalho a respeito disso ai, aqui na Prefeitura, e funcionava muito bem, tem que se
pegar caso a casa, e verificar o problema, não se pode deixar andar a coisa como esta ai, não
se pode fazer um levantamento viário, porque a justiça tributaria total que acaba pagando
IPTU patentes, antigas do interior, paga ai chiqueiro de porco, paga tudo, tudo paga IPTU,
tem que ser feito via terrestre, muito bem feito, contratar uma empresa para faze um
levantamento do IPTU, para que aja justiça tributaria, se não, não adianta acertar um caso ou
outro, se não fazer de maneira geral, isso eu vou estar atento, aqui na Câmara, e vou ajudar a
atual Administração a desenvolver um trabalho muito forte, no sentido de pelo menos para
que o ano que vem, nos tenhamos, aqui no Município de Taquara, uma coisa que se chama
justiça tributaria, muito obrigado a todos, e que todos tenham uma semana muito boa,
sempre junto com a benção de nosso criador, muito obrigado. VEREADOR EDUARDO
CARLOSKOHLRAUSCH. Boa noite Senhor Presidente, senhor Nelson Martins, demais colegas
Vereadores, Vereadoras, comunidade presente na Casa durante a noite de hoje, comunidade
que no acompanha nas ondas da radio Taquara, e também pela internet, muita satisfação
nos recebemos hoje a aprovação de nosso projeto de lei, da TV novo tempo, que ira pegar no
canal 51 na cidade de Taquara, o Prefeito sancionou, e hoje nos já enviamos a sede da TV
novo tempo, para eles terem esses documentos em mãos, para começar a fazer trapos legais,
é uma benção, o Prefeito não sabe o tamanho da benção, e os senhores podem ter certeza
que Deus ficou muito contente com nos todos pela aprovação daquele projeto, na medida
em que vocês mesmo externaram o apoio devido a programação da TV Novo Tempo,
agradeço a vocês todos mais uma vez. Falava com o Prefeito na semana passada, a respeito
do asfalto da Rua Princesa Isabel, e dos alagamentos, e ele dizia Eduardo, nos vamos procurar
resolver aquele problema, até porque hoje eu não tinha sido Prefeito, e o Vereador não tem
o mesmo poder que tem um Prefeito, ele conhece os problemas dos alagamentos, e com
certeza, o resolver aqueles alagamentos, estarão juntos, casados com o projeto do asfalto, os
moradores podem ficar tranquilos, porque não sai asfalto sem ser resolvido o problema dos
alagamentos, na Princesa Isabel com a Joaquim Nabuco, mas senhoras e senhoras,
lamentavelmente agente tem acompanhado, jornais, radio, e o Prefeito Délcio, o ex Prefeito

Délcio, tem ido bastante na imprensa por enquanto, alias, ate agora, eu ate me surpreendo
porque eu achei que ele ia esperar um pouquinho mais, para fazer as cobranças, ate porque
na eleição passada, a postura do Prefeito Tito, perdemos Seu Nelson a eleição, o Tito foi da
um tempo para o Prefeito, deixar ele trabalhar, e hoje é ares sem dia 28 de janeiro, e o
homem já ta indo com a metralhadora nas rádios, jornais, e não deixa realmente a poeira
baixar, chega a ser um bombardeio, mas eu quero dizer ao senhores e senhoras, que nos
últimos 12 anos de Governo aqui em Taquara, 8 anos foram do PDT, 8 anos dos últimos 12, e
o Prefeito Tito e o PTB não tiveram chance de ter o Governo ainda, e agora que estamos
tentando fazer um trabalho, vai ter falhas, vai ter, só que tem que deixar as coisas acontecer,
tem que dar um tempo, 28 de janeiro, e o ferro comendo, então eu pediria ao Prefeito
Délcio, e aqui tem um cara que não tem nada conterá ele, um primeiro voto a Vereador foi o
dele,foi do Prefeito Délcio, eu votei a primeira vez, foi em 1992, primeira vez eu votei nele, e
no Ari Rodrigues, não é ninguém que tem raiva dele ai, por que eu apoiei ele em vários
projetos aqui na Casa, quando Vereadores de PDT votavam contra, eu apoiava, e diziam em
um ou outro lugar, que eu era Governista, eu li isso em algum jornal, o que vale é a
consciência do Vereador, quero dizer o que o Vereador Beto falou a respeito das drogas, e
realmente é um câncer, as drogas, mas o grande remédio para isso ai Vereador Beto, é a
questão de espaços esportivos para a juventude, para a juventude ter essa opção, e nesse
sentido agente tem que soma o ex Prefeito Délcio, em 8 anos de Governo, ele não criou um
espaço esportivo em Bairro nem um, uma quadra esportiva, não foi criada, foi dada a
manutenção do parque do trabalhador, foi, foram reformados os ginásios, inclusive um foi
reformado lá, foi reformado 60% da obra, e já foi logo inaugurado, diz que chove para dentro
de uma maneira, que vão ter que fechar o ginásio, então nesse sentido é bom agente olhar
um pouquinho, tantas coisas que esse Vereador, vou fazer um breve desabafo, apoiei aqui na
Casa, por exemplo, a questão das quadras, eu não vou nem falar, poderia o Prefeito, ao invés
de ter feito uma Rua Coberta, ter feito três quadras poliesportivas, no Bairro Empresa, Bairro
Santa Teresinha e no Bairro Santa Rosa, um exemplo, poderia ser escolhido outros Bairros, a
questão do maquinário que nos votamos aqui, o leilão das maquinas, que agora o Vereador
Moisés cobra, e com direito, que as ruas não são passada patrolas, autorizamos aqui na Casa
ano passado o leilão das maquinas, com a promessa que logo em seguida seria comprada
novas maquinas, e não foi comprado nada, Distrito industrial aqui que esse Vereador
aprovou, nos votamos três vezes no Distrito industrial, e não saiu do papel, então é
interessante, eu volto a dizer, não tenho nada contra o Prefeito Délcio, mas ele tem que
começar a olhar que o Governo dele não foi só de acertos, e ele teve 8 anos, todo mundo que
briga pela primeira oportunidade, e ele teve duas, teve 8 anos, as pontes ai que foram
inauguradas, foram tirado fotos e tal, a maioria das ponte não estão prontas no interior, eu vi
hoje no planejamento as fotos, mas foram tirada as fotos, as câmeras de vigilâncias, senhoras
e senhores, quantas vezes se saiu aqui, eu cobrei uma vez de um Vereador que brigava pela
situação das câmeras, saia direto na imprensa sobre essas câmeras, e um dia o Vereador
disse assim, não Eduardo, o ultimo problema que elas deram agora, que o fornecedor, o que
ganho licitação, ele compro do Paraguai, eu escutei isso, então assim, casas do Bairro
empresa, aquelas casinhas, porque não entregaram logo para os moradores, esperaram da
invasão, para larga o pepino no colo do outro Prefeito, tão interessante que na hora assim,
uma sugestão, se o Prefeito tem tanta necessidade de ir para radio ou jornal, que ele de
essas explicações também, porque muita coisa não saiu do papel, e volto a dizer, aqui tem
um que o primeiro voto dele, meu primeiro voto, foi do Prefeito Délcio, mas ele tem que
olhar que ele teve 8 anos, o Tito ta tendo o primeiro mandato até agora, primeira
oportunidade, ali adiante se não acertar, nos vamos cobrar também, mas vamos da um
tempo, hoje é dia 28 de janeiro, então encerro Senhor Presidente, desejando, pedindo ao

nosso Senhor, que conforte o coração daquelas famílias, de Santa Maria, estão em luto, não
só lá, o Rio Grande do Sul, e o Brasil todo, que o senhor possa confortar o coração daqueles
pais, daqueles familiares, e na volta do senhor Jesus, nos estaremos todos juntos, obrigado a
Deus pela oportunidade a Deus de ter falado aqui na Câmara de Vereadores mais uma vez, e
todos fiquem na paz de Jesus. VEREADOR ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS. Eu
quero saudar o Senhor Presidente, Mesa Diretora, colegas Vereadores, funcionários desta
Casa, quero saudar a imprensa, e toda a comunidade Taquarense, eu estou encaminhando
uma indicação ao Executivo Municipal, que prorrogue o prazo para o pagamento antecipado
da cota de IPTU, até o dia 25 de março de 2013, que penso que agora que o pessoal ta
chegando da praia, agora que o pessoal esta se conscientizando em pagar o IPTU, acho essa
iniciativa importante, estou encaminhando também ao Executivo Municipal, um projeto
sugestão, que seja desenvolvida, desvinculada a taxa de lixo, e de incêndio do IPTU, porque o
contribuinte, existe uma confusão ali, com relação a taxa de lixo do IPTU, as pessoas vão la
para pagar o IPTU, e acabam pagando antecipado as taxas de lixo de IPTU, que teriam 12
meses para pagar, então eu peço ao executivo que proceda a desvinculação da taxa de IPTU,
ou coloque o incentivo ao desconto em todas as taxas, para que o contribuinte não seja
obrigado a pagar uma taxa antecipada, para poder pagar o IPTU antecipado, peço também
que proceda o Vereador, comento agora pouco, com relação a medição das casas, realmente
tem pessoas que tão pagando um absurdo, as medições das casas que foram feitas, foram
mal feitas, pessoas pagando, simplesmente um absurdo, nos temos um caso aqui, que o
contribuinte em 2012 pagou 56 reais e 86 centavos, e agora em 2013, ele ta pagando 264
reais com 6 centavos, então eu acho que isso tem que ser visto com o maximo de urgência,
para que essas pessoas acabam pagando esses valores e ficam lesadas, eu quero também
agradecer os Vereadores que junto estiveram no Corpo de Bombeiros, fomos recebidos,
muito bem recebido pelo Capitão Andre, na quarta feira, esteve com nos lá a Vereadora
Sandra, o Guido, Arleu, Telmo, a Vereadora Sirlei, e o Adalberto Soares, onde podemos
conhecer um pouquinho mais do trabalho, destes Verdadeiros heróis, que são chamados de
Bombeiros, que fazem um trabalho fantástico em nossa cidade, e tem sido o exemplo aqui no
Rio Grande do Sul, o trabalho desenvolvido pelos nossos Bombeiros aqui de Taquara, e
quero também Senhor Presidente, fazer um questionamento com relação a saúde, até
gostaria de lhe perguntar, se o Senhor convidou o Presidente do hospital, para que viesse
aqui, ou foi uma convocação que o Senhor fez, o Vereador Nelson José Martins, pronunciou
o seguinte: foram diversos pedidos dos Vereadores, aproveitando que hoje era para ele, e
um outro medico ter vindo a Casa, ate o meio dia eles não tinham uma solução, tive que
manda cancelar, e não avisar vocês, para que vocês não viesse as 6 horas aqui, e eles não
tivessem vindo a Casa, eu vou aguardar uns dias ai, até porque tem vontade de eles vir a
Casa, se quiserem vir, tudo bem, não vamos mais convidar, e sim convocar. O Vereador
Roberto Timóteo, voltou com a sua pronuncia: uma opinião é que o senhor fizesse uma
convocação imediata ao Presidente do hospital, que ele viesse a esta Casa, para que agente
possa fazer os questionamentos, ate porque vem acontecendo coisas absurdas no hospital,
como o Vereador Valdecir falou agora pouco, com relação a este individuo que esta lá, 28
dias quebrado em cima de uma cama, e tem que faze cirurgia e não esta sendo encaminhado,
e não esta sendo feito, tem outras pessoas também lá, a 14 dias, a 13, a 20 dias, tem diversas
situações no hospital que devem ser repensada, inclusive tem uma senhora, que é um caso
de negligencia, caso de abandono no hospital, eu gostaria de saber, qual a iniciativa da
instituição, se é um problema de negligencia, se já foi tomada as providencias, se já
chamaram o Ministério Publico, se já chamaram a saúde, se já chamaram as técnicas de
assistentes sociais, eu gostaria de ter essas informações, para sabe o que esta acontecendo.
O Vereador Guido Mario, pediu um aparte, pronunciando o seguinte: inclusive o

encaminhamento desse cidadão que esta la a 28 dias, é para a UBRA que a própria Mãe de
Deus administra, se fosse uma outra entidade que administrasse, aqui o Mãe de Deus
administra, na UBRA, também é o mãe de Deus, então podia agilizar, porque é o Mãe de
Deus que administra as duas casas. O Vereador Roberto Timóteo, voltou com sua pronuncia:
com essa razão eu gostaria que fosse feito a convocação do Diretor do hospital para que ele
viesse aqui, e quero parabenizar o jornal panorama, pelo projeto cidade melhor, que vem de
encontro ao projeto que tenho nesta Casa, com relação as calçadas, melhorias de calçadas,
para que agente possa embelezar mais nossa cidade, eu quero também agradecer a todos, e
dizer que também, foram palavras de todos Vereadores, com relação a Santa Maria, desta
tragédia que aconteceu lá, e dizer que Taquara esta de luto também, com essa tragédia, isso
sirva de exemplo para nos, para que agente possa ajudar cada vez mais nosso Bombeiros,
para que isso não aconteça em nossa cidade, muito obrigado a todos, que Deus nos conduza
a um futuro ai, com respeito e dignidade, e ate lá se ele assim nos permitir. VERADOR
NELSON JOSÉ MARTINS. Conversava hoje com o Guido, com o Arleu e com o Adalberto, em
relação ao IPTU, o Arleu sabe, nos trabalhamos junto no Município, quando o Município tinha
Parobé e tinha uns 500 e pouco funcionários, e isso era feito, a presença do servidor, seu
Arlindo, outra pessoas, que quando tinham qualquer problema de IPTU, eles iam na casa,
mediam a casa, o terreno, a foto aérea, ela tem que ser muito bem reduzida, no município de
Taquara, não se pode fazer uma foto aérea, que seja perfeita, se alguém colocar um telhado
de um metro, botar um tanque em baixo, vai aparecer, o que tem que ser feito, nos temos
que voltar, mas isso era antigamente, mas era certo, agora hoje porque estamos nos tempo
modernos, vamos fazer as coisas erradas, eu acho que tem que ser feito de novo, a revisão
cadastral desse Município, porque o cadastro fica aqui, a pessoa vai la e reclama, e na hora
muitas vezes a um desconto, e não tira do cadastro, imprime de novo e ta ai, os erros não são
de agora, os erros são de bastante tempo, e erros que estão acontecendo agora,
aconteceram no ano passado, caso ali da Nova Atração, foi um dos casos, igualmente como
foi feito no ano passado, e a Prefeitura reconheceu que estava errada, cobro o valor exato
que tinha que cobrar, agora este ano a mesma coisa, então tem que ser mudado, no caso do
hospital, eu quero dizer o seguinte, o hospital, ele é muito bom o hospital de Taquara, o que
nos falta é os profissionais, nos tivemos dois funcionários, agente até converso, nos temos na
Prefeitura, em torno de 1.200 arrecadadores para o IP, o PAMES, PAC e as contribuições
mensais dessas leis, o que acontece, não tem profissional, morreram dois funcionários,
porque o Dede o medico dizia que ia lá, vou la hoje a tarde, dois três dias ele aparecia, ai
agente avisando a família, transfere, acabaram não transferido, a até um dia não adianta
mais transferir, e ele foi a óbito mesmo, não é o hospital, o hospital é bom, é um dos
melhores, nos temos equipamentos quer não existem em alguns hospitais em Porto Alegre, o
que acontece, é eles colocaram profissionais, porque a Prefeitura fez a sua parte, abriu o 24
horas, ela tiro muitas pessoas que iam lá para fazer pequenas consultas, para pegar receitas,
como eles ficaram, era para vir a Casa, mas parece que o medico tinha uma cirurgia, e não
vieram hoje, vamos aguardar as manifestações dele, não vamos convocar eles logo, primeiro
conversar com vocês essa semana, ou no começo da semana que vem, para nos formarmos a
Comissão de saúde, porque essas coisas que estão acontecendo no hospital, a Comissão vai
lá e ouve as pessoas, e ai coloca no papel, porque sempre quando vamos lá, eles falam que
não é bem assim, não foi assim, é que foi assim, só que na hora que aperta, as coisas são
diferentes, com a Comissão de saúde, nos vamos evitar todos esses problemas, Comissão de
saúde, nos vamos colocar isso nos meios de comunicação, existe uma Comissão, existiu a
anos passado, e até o ano passado não existia, mas existiu direto, aqueles Vereadores que
foram mais antigo na Casa sabem, se a Comissão de saúde tinha um problema, a Comissão de
saúde ia averiguar, é verdade é, chamar o familiar, depõe e assina aqui, muitas coisas nos

conseguimos mudar, e esse eu acho que é o cominho, então segunda feira, vocês já vão
estudando, os Vereadores que quiserem fazer parte da Comissão, por partido, ou até se a
pessoa não estiver na Comissão e quere acompanhar, tem todo o direito de acompanhar, isso
é uma das coisas que a população, acha que é uma das maior prioridades, foi bem claro na
campanha, e deu pra se ver isso. O Vereador Guido Mario, pediu um aparte, e pronunciou o
seguinte: eu ate fiz questão de ligar para a Prefeitura, para ver o quanto o Município
depositou no mês de janeiro, referente ao IP, duzentos e oitenta e um mil, só a Prefeitura de
Taquara deposito para o IP, mas nos disseram la com a saída da emergência, com a abertura
do 24 horas, o hospital no disse que vai trabalhar para desenvolver um trabalho com o IP,
que é rentável, o próprio hospital pode aumentar suas arrecadação, porque paga bem o IP,
então nos prometeram que vão trabalhar nesse sentido, agente fala com nossos
funcionários, todos pedem isso. O Vereador Nelson Marins, voltou com a sua pronuncia: o
problema é o seguinte, o hospital, o PAMIS, não sabem o valor que eles pagam pela
hotelaria, eu não sei o que ele não tem, eles querem dinheiro, e não abrem o espaço para
ganhar o dinheiro, quero dizer para vocês uma coisa, em Porto Alegre, eles abraçam o IP nos
hospital, porque eles ganham bem, alem do que eles pagam no hospital, aqueles que tem o
PAMIS, e a hotelaria, é um dinheiro muito bom, mas eles estão perdendo dinheiro, eu
gostaria de me manifestar rapidamente, em relação a Santa Maria, eu tive com os Bombeiros
quase 8 anos, fui motorista lá com convenio na prefeitura, eu vi na radio que existia uma
porta só naquele prédio, eu acho que os Bombeiros não fiscalizaram, porque aqui em
Taquara se não existe uma porta, duas portas onde tão aglomerados, vocês não recebem a
licença, então alguma coisa, se é eu não sei, eu vi no radio, se tinha uma porta só, alguém
estava errado nesse local, porque aqui em Taquara, vocês podem ter certeza, ao não ser
aqueles que ficam clandestinos, mas qualquer pessoa que tenha algum lugar, algum
comercio, algum local de divertimento, que tenha um aglomerado de pessoas, ele é obrigado
a ta dentro dos padrões, porque eu sei que os Bombeiros cobram em Taquara, mas isso não
dize que la não tenha passado, aqui também pode passar, porque aqui alguém pode ta
clandestino, e o alvará parece que estava vencido, e se estiver vencido, é porque alguém
deixou de cumprir com suas obrigações, era isso. Após a Palavra em Expediente o Presidente
da Casa, Vereador Nelson Martins deu início a Ordem do Dia com a 1ª votação de mérito dos
Projetos a seguir, solicitando que a Diretora Legislativa processe na leitura dos mesmos para
posterior discussão e votação. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 007/2013 (Executivo Nº
003) – Determina o Tombamento Definitivo como Patrimônio Histórico do Município de
Taquara o Imóvel denominado “Casa Vidal”, sito na Rua Tristão Monteiro, nº 1350. O Projeto
foi colocado em discussão e seguido de 1ª votação de mérito foi APROVADO por
unanimidade dos Vereadores. Manifestam-se os seguintes Vereadores: Guido Mario Prass,
Arleu Machado, Valdecir de Almeida, Sandra Schaeffer, Adalberto Soares, Roberto Timóteo e
Lauri Fillmann. O Projeto de Lei n° 008/2013 (Executivo nº 004) que denomina de Maria
Lurdes Diniz, a Academia de Saúde localizada no Bairro Empresa, no Município de
Taquara/RS, foi retirado de pauta pelo Presidente da Casa, dado ao fato de que as obras
estão paralisadas. Sobre o Projeto manifestaram-se os Vereadores: Valdecir de Almeida,
Eduardo Kohlrausch e Guido Mario Prass. PROJETO DE LEI Nº 009/2013 (Executivo Nº 006) –
Altera a redação do artigo 2º, da Lei Municipal nº 5.133, de 11 de dezembro de 2012, que
acrescenta e altera dispositivos da Lei Municipal nº 720, de 30 de dezembro de 1976, que
institui e disciplina os tributos de competência do Município, e, dá outras providências, e,
artigo 5º, da Lei Municipal nº 5.134, de 11, de dezembro de 2012, que dispõe sobre
informações a serem prestadas pelas administradoras de crédito ou de débito em conta
corrente e demais estabelecimentos similares. O Projeto foi colocado em discussão e seguido
de 1ª votação de mérito foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. Manifestam-se os

Vereadores: Guido Mario Prass e Arleu Machado. PROJETO DE LEI Nº 010/2013 (Executivo
Nº 007) – Altera a redação do artigo 3º, da Lei Municipal 4.971, de 22 de dezembro de 2011,
que autoriza o Município de Taquara a instituir o programa Aluguel Social, e dá outras
providências. O Projeto foi colocado em discussão e seguido de 1ª votação de mérito foi
APROVADO por unanimidade dos Vereadores. Manifestam-se os Vereadores: Guido Mario,
Eduardo Kohlrausch, Roberto Timóteo, Adalberto Lemos, Régis de Souza, Valdecir de Almeida
e Nelson Martins. PROJETO DE LEI Nº 011/2013 (Executivo Nº 008) – Altera a redação do
artigo 110, da Lei Municipal nº 3.770, de 15 de dezembro de 2006 e acrescenta o § 3º da
mesma Lei. O Projeto foi colocado em discussão e seguido de 1ª votação de mérito foi
APROVADO por unanimidade dos Vereadores. Manifestam-se os Vereadores: Nelson Martins,
Guido Mario e Lauri Fillmann. PROJETO DE LEI Nº 012/2013 (Executivo Nº 005) – Altera o
Inciso II, artigo 2º, da Lei Municipal nº 5.072, de 28 de junho de 2012, que autoriza Poder
executivo a firmar Convênio com o Banrisul S.A. no âmbito do Programa Gaúcho de
Microcrédito, e, dá outras providências. O Projeto foi colocado em discussão e seguido de 1ª
votação de mérito foi APROVADO por unanimidade dos Vereadores. Manifestam-se os
Vereadores: Eduardo Kohlrausch, Valdecir de Almeida, Guido Mario, Roberto Timóteo e Régis
de Souza. Na sequência 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: N°s: 066 a 095/2013. Requerimentos: 008 a 012/2013. Pedidos de Informações:
006 a 010/2013. Requerimentos Verbais: VEREADOR LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA: 1º
- Solicita que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda numa
operação tapa buracos na Rua Farrapos, pois os mesmos causam danos aos veículos que por
ali transitam. O local que está em situação mais crítica é em frente ao Mercado Rede Forte
esquina com a Rua Santa Catarina. 2º - Solicita que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente proceda no conserto de um buraco localizado na Rua Adolfo Knauth,
esquina com a Rua Picada Gravatá, no Bairro Santa Teresinha. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO
RANGEL: 3º - Solicita que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente proceda
no serviço de roçada nas estradas da localidade de Açoita Cavalo, pois as mesmas
encontram-se em más condições de trafegabilidade. VEREADOR TELMO VIEIRA: 4º - Solicita
que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente estude a possibilidade de
efetuar a conclusão da rede trifásica, na localidade de Morro Alto, pois lá existe um poço
comunitário, mas não é possível a distribuição de água aos moradores, devido à inexistência
de um motor de potência, o qual só é possível com a colocação da referida rede. VEREADOR
ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS: 5º - Solicita que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente estude a possibilidade de criar um Projeto de Lei que dispõe sobre o
Conselho Municipal de Entorpecentes – COMEN. Tal pedido se justifica para que o Município
se habilite a obter valores que são oriundos de bens do tráfico. VEREADOR LAURI FILLMANN:
6º - Solicito que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente, encaminhe
revisão na iluminação pública da estrada de Rio da Ilha, especialmente da estrada dos Renck
até a chácara do Musa. Atas: 3.862 e 3.863. Nada mais havendo a tratar, às 21h46min, o
Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, agendando outra para o dia 04
de fevereiro do corrente ano, às 19 horas no Plenário desta Casa. E, para constar, lavrei a
presente Ata, que segue assinada por mim Silvana Fernandes Lopes e pelo servidor Diego
Miranda, o qual transcreveu a Palavra em Expediente, onde após lida e aprovada também
será assinada pelos Vereadores desta Casa Legislativa. Sala de Sessões, vinte e oito de janeiro
de dois mil e treze.......................................................................Silvana Lopes e Diego Miranda.

