ATA Nº 4.184
Aos 31 dias do mês de janeiro do ano de 2017, às 18h, no Plenário da Câmara de Vereadores de
Taquara/RS, realizou-se a 3ª Sessão Ordinária deste Legislativo, sob a Presidência do Vereador Telmo
Vieira (PTB), o qual contou com a presença dos seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP),
Carmem Solange Kirsch da Silva (PTB), Daniel Laerte Lahm (PTB), Guido Mario Prass Filho (PP), Levi
Batista de Lima Júnior (PTB), Luis Felipe Luz Lehnen (PSDB), Magali Vitorina da Silva (PTB), Marlene
Terezinha Haag (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC – Vice-presidente), Mônica Juliana Facio (PT Secretária), Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Sandra Beatriz Schaeffer (PP)
e Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB). Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador
Telmo Vieira, a Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão
Ordinária, desejando boas vindas aos Vereadores desta Casa e aos demais presentes, informando que as
Sessões da Câmara de Vereadores e Taquara podem ser assistidas em tempo real, acessando o endereço
eletrônico www.camarataquara.com.br no link TV Câmara. Para melhor andamento da Sessão pediu a
todos que colocassem seus celulares no modo silencioso ou os desligassem. A partir deste instante o
Presidente do Legislativo Taquarense deu início aos trabalhos da noite, cumprimentando as pessoas
presentes, ouvintes da Rádio Taquara e demais veículos de comunicação. Após convidou a todos para
realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso e em seguida para fazer um minuto de silencio em
homenagem póstuma, pelo falecimento do senhor Marinho Machado da Silveira, pai da Vereadora Sirlei
Silveira que veio a falecer no dia último dia 26/01. Na sequência o Presidente solicitou que a Diretora
Legislativa procedesse na leitura da documentação que deu entrada nesta Casa para publicidade da mesma.
Publicidade de Projetos de Lei: PROJETO DE LEI Nº 007, de 18 de janeiro de 2017 (Executivo Nº 007)
Ratifica e convalida o DECRETO QUE PRORROGA A DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA
QUE REQUISITA os guichês e boxes de ônibus do atual Terminal Rodoviário Intermunicipal de Taquara,
bem como a pactuação do termo de PERMISSÃO DE USO ONEROSA com a empresa ESTAÇÃO
RODOVIÁRIA DE TAQUARA LTDA das instalações dos GUICHÊS (LOJA N° 09), OS BOXES DE
ÔNIBUS E A ÁREA EXTERNA DO BEM SITUADO NA AVENIDA SEBASTIÃO AMORETTI, N°
2120/2244, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 008, de 31 de janeiro de 2017 de autoria da
VEREADORA MÔNICA JULIANA FACIO - Inclui na Lei Municipal Nº 3390, de 24 de março de 2005,
SEMANA DA MULHER, ações de conteúdo que envolva os DIREITOS HUMANOS DE MENINAS,
MULHERES E IDOSAS e dá outras providências. Tendo em vista a publicidade das Resoluções Nº 002 e
003/2017, de autoria da Mesa Diretora, em Sessão Extraordinária Autoconvocada ocorrida anterior a esta
Sessão Ordinária, e, de acordo com o Artigo 174 do Regimento Interno desta Casa – (as alterações nos
artigos do Regimento Interno deverão ser analisadas por uma Comissão Especial), o Presidente solicitou
que os Líderes de Bancada indicassem os Vereadores que farão parte da Comissão Especial de análise as
alterações ao Regimento Interno desta Casa. Após as devidas indicações a referida Comissão ficou
composta da seguinte forma: SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA, GUIDO MARIO
PRASS FILHO, LUIS FELIPE LUZ LEHNEN e MÔNICA JULIANA FACIO. As Bancadas do PMDB e
PSC declinaram suas vagas. Os membros desta Comissão deixaram agendada reunião para a próxima
terça-feira (07/02), às 14h30min. Prosseguindo com os trabalhos o Presidente solicitou que a Diretora
procedesse na leitura dos Projetos em pauta, acompanhados de seus Pareceres para posterior deliberação
em Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 006/2017 (Executivo Nº 002) Autoriza o Poder
Executivo a repassar recursos pecuniários aos Médicos participantes do “PROJETO MAIS MÉDICOS
PARA O BRASIL” e dá outras providências. O Executivo Municipal encaminhou através do Ofício nº
061/2017, Mensagem Retificativa à Ementa do Projeto. A Comissão de Constituição e Justiça e a
Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto com a
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Mensagem Retificativa. Posto em discussão seguido de votação o PL foi aprovado por unanimidade.
Sobre a matéria manifestaram-se os Vereadores Guido Mario e Levi Batista. Depois disso o Presidente
com a concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a votação da matéria a diante e a mesma foi
aprovada por unanimidade: Requerimentos de Nº 009 a 012 e 014 a 017/2017. O Presidente destacou o
Requerimento nº 013/2017 de autoria do Vereador Nelson Martins, no qual solicita pedido de licença para
tratamento de saúde, a partir do dia 1º/02/2017, pelo prazo de trinta dias, podendo ser prorrogado
conforme atestado médico. De acordo com o parágrafo 2º, do inciso II, do artigo 17 do Regimento Interno
desta Casa, o referido Requerimento foi deferido de plano pela Mesa Diretora. Requerimentos de
Pedidos de Informações de Nº 004 a 011/2017 e Indicações de Nº 019 a 026 e 028 a 040/2017 (a
numeração 027 das indicações foi anulada). Diante da aprovação do Requerimento nº 009/2017 de autoria
do Vereador Guido Mario, no qual solicita a criação da Frente Parlamentar do Agronegócio e
Agricultura Familiar, o Presidente solicitou aos Líderes de Bancada que indicassem os Vereadores que
farão parte desta Frente e a mesma ficou composta da seguinte forma: GUIDO MARIO PRASS FILHO,
CARMEM SOLANGE KIRSCH DA SILVA, DANIEL LAERTE LAHM, MOISÉS CÂNDIDO RANGEL
e MÔNICA JULIANA FACIO. As Bancadas do PMDB e PSDB declinaram suas vagas. Após a Ordem do
Dia o Presidente Telmo Vieira deu início ao Grande Expediente, concedendo o tempo de 05 (cinco)
minutos a cada Vereador inscrito, seguindo a ordem estabelecida no Artigo 92 do Regimento Interno desta
Casa. PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou
o Presidente da Câmara, assim como a Mesa Diretora, os demais Vereadores e Vereadoras, funcionários
da Casa Legislativa, a imprensa presente na Sessão e seu ex-colega e Vereador Adalberto Lemos que
visitava a Câmara. Dirigiu-se a comunidade, afirmando que apesar do recesso, essa Casa trabalhou,
informando que houve Sessões, afirmando ter certeza de que o trabalho do Legislativo está andando a
contento da comunidade. Informou ter feito encaminhamento à Comissão de Saúde, para que se faça um
convite ao Senhor Heleno Santos Severo para que se possa fazer um diagnóstico no legislativo de como
andam as questões do Hospital da cidade. Argumentou que saúde sempre é complicada, sendo visível a
opinião da população através das redes sociais, e por mais que se faça, sempre as necessidades são
maiores. Salientou saber por notícias que o hospital entrou com uma ação judicial para receber em dia, e
afirmou que os vereadores querem saber como andam essas tratativas, como está à parte financeira,
também sobre uma construção de uma recepção nova que vem se discutindo há muito tempo. Sugeriu
então que seja feito antes da Sessão, para que os demais vereadores também possam participar, pelo fato
de ser algo de fundamental importância para todos. Continuou dizendo quererem saber também como está
o projeto de ampliação de leitos. Informou que tivemos o aceite pelo Ministério da Saúde a parte da
Oncologia do Hospital passou de média para alta complexidade, então financeiramente vai melhorar para
o hospital, dizendo querer saber dentro dessa contratualização, quais os serviços estão sendo ofertados,
quantos, se ha perspectiva de aumento, para que seja feito um diagnóstico e veja onde é possível ajudar
através da Câmara para que realmente é saúde evolua cada vez mais no município. Salientou que o
município de Taquara é privilegiado, por mais que haja dificuldades, não fica atrás de nenhum município
da região, pois há um esforço muito grande em prol da saúde pela administração e pelos vereadores.
Lembrou que será feito um novo contrato com o Estado, mencionando acreditar ser importante que os
Vereadores tenham conhecimento, pelo motivo de serem indagados a todo o momento pela sociedade,
complementando com o fato do vereador ser a ligação direta com a comunidade, afinal, para falar com o
prefeito é difícil, mas com os vereadores é sempre mais fácil, por serem quinze. Informou ter encaminhado
solicitação para a criação da Frente Parlamentar do Agronegócio da Agricultura Familiar. Comentou que o
Brasil que passa por uma crise muito grande e é dito que o que salvou o país desse buraco, grande parte foi
agricultura, agricultura que deu um resultado que alentou esse déficit tão grande que existe. Justificou que
na agricultura se planta e em cinco ou seis meses já se colhe, portanto investir na agricultura resulta em
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um retorno mais imediato, salientando não ver outra saída para o Brasil, a não ser investir em agricultura e
investir na educação, através de cursos profissionalizantes para usar a extensão de terras do país e produzir
com técnica e qualidade, pois alimento o mundo todo necessita. Expressou sua felicidade pela Festa da
Melancia, uma iniciativa que partiu dos Vereadores, algo positivo, já que quem esteve ali vendendo seus
produtos levou um dinheirinho para casa, sendo este o objetivo. Encerrou solicitando a confecção de uma
placa indicativa para o Cemitério de Entrepelado na Estrada de Entrepelado, pois a mesma foi danificada e
as pessoas quando precisam ir lá precisam dessa informação tão importante. Agradeceu e desejou uma boa
semana a todos. VEREADOR LEVI BATISTA DE LIMA JUNIOR (PTB): Saudou o Presidente da
Câmara, a Mesa Diretora, seus colegas Vereadores, o público presente, ouvintes e vídeo-espectadores,
desejando a todos uma boa tarde. Saudou também o Ex-Vereador e o futuro Vereador novamente Eduardo
Kohlrausch e também o Beto. Informou a critério de orientação sobre o que as pessoas têm visto na mídia
relacionado ao crescimento de casos confirmados de febre amarela no Brasil, afirmando que esses casos
até agora atinge apenas os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, São Paulo, Distrito Federal e
Goiás, salientando que em nenhum outro há ao menos suspeita de algum caso de febre amarela, mesmo os
do extremo norte, dessa forma, não há necessidade de pânico. Mencionou que na mesma semana dessa
Sessão, alguém telefonou para Secretaria de Saúde estando desesperado porque queria vacina “pra ontem”,
por morar no interior de Taquara. Comunicou ter participado de uma reunião em Porto Alegre na semana
anterior, onde pode acompanhar o trabalho do Ministério da Saúde para solucionar a situação. Informou
que só ha necessidade de se vacinar quem vai para algum desses lugares e não se vacinou nos últimos dez
anos. Aproveitou por estar falando de vacinação, e esclareceu que a vacinação contra a raiva e contra
picadas de animais peçonhentos não são usadas para se prevenir, e sim, devem ser feitas depois de ocorrer
algum incidente, pois a mesma pessoa que pediu a vacina contra febre amarela, mora no interior, e queria
se vacinar contra raiva por haver muitos cachorros na localidade onde mora. Afirmou que todos sabem,
citando a Vereadora Sandra que entende bem disso, que caso a pessoa seja mordida por um cão que tem
em casa e sabe que ele não tem raiva, não precisa sair correndo atrás da vacina, e mesmo sendo um cão
estranho, ele deve ficar em observação durante determinado período. Mencionou que o Governo Federal
publicou no dia 6 de janeiro no Diário Oficial, o decreto 8869 que institui o Programa Criança Feliz,
condenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, comentou que essa iniciativa é bastante
interessante, porque vai promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância. Informou
que a cidade de Taquara, foi a primeira cidade do Brasil a se cadastrar nesse programa, sendo ele uma
réplica, até porque o criador é o mesmo, do PIM (Programa Primeira Infância Melhor) que já existe no Rio
Grande do Sul há muito tempo, e em Taquara inclusive ha muito tempo. Citou que o PIM foi criado pelo
Osmar Terra e este novo programa também, porque o Ministro do Desenvolvimento Social é o mesmo
Osmar Terra. Argumentou que esse programa em Taquara envolve a Secretaria de Educação, de Saúde e
de Desenvolvimento Social também. Lembrou ao reiterar o que o Vereador Guido comentou, que mesmo
quando os Vereadores estiveram em recesso, trabalharam bastante, argumentando que a maioria dos
Vereadores estava na Câmara todos os dias, e no mesmo dia dessa Sessão finalizaram 30 dias deste Ano
Legislativo e externou que nesse período percebeu que ha muito para ser feito na cidade. Mencionou que
as dificuldades financeiras que assolam o país e que assolam o estado têm refletido bastante no município,
mas salientou ser importante lembrar que a crise não deve em nenhum momento impedir que as
necessidades básicas da comunidade sejam atendidas, e afirmou que juntamente aos demais Vereadores
estarão bastante atentos a isso, não se omitindo de nenhuma forma. Salientou que pessoalmente acredita
que todos os colegas aqui continuarão sendo fieis aos seus princípios, afirmando que continuará também
fiel aos seus princípios e diretrizes de seu partido, e aos anseios da maioria que lhe concederam Vitória.
Concluiu registrando as sábias palavras do pintor Pablo Picasso que disse: “O que já fiz não interessa, só
penso no que ainda não fiz. Saber encontrar a alegria na alegria dos outros é o segredo da felicidade.” E
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desejou a todos uma boa noite. VEREADOR LUIS FELIPE LUZ LEHNEN (PSDB): Saudou o
Presidente da Câmara, os demais Vereadores e Vereadoras, a plateia presente na Sessão e a comunidade
que ouvia e que ainda ouviria nos meios de mídia devidamente disponibilizado pela Casa Legislativa.
Dirigiu-se aos seus colegas Vereadores, especialmente àqueles que mantiveram seus mandatos desde a
legislatura passada, expressando que talvez alguns deles estivessem espantados com o modo como trata
alguns temas nesta Casa, nas reuniões das comissões, nas sessões extraordinárias, portanto quis deixar
algo registrado na ata desta Sessão e bem esclarecido. Continuou dizendo que sempre acreditou, e da
primeira vez que passou por esta Casa, sempre trabalhou pelo diálogo, entendimento e respeito, nunca
partindo dele qualquer provocação personalizada, ou debate que não fosse à defesa das ideias e princípios
que escolheu defender e acredita que são essas ideias que lhe trouxeram novamente para esta Casa do
Povo. Informou que ao longo deste mandato será percebido que ele não peca por omissão, podendo errar e
pecar por ação, mas garantiu nunca se omitir de qualquer questão e de se posicionar com clareza daquilo
que acredita e defende. Salientou a importância nesse registro, para que a comunidade taquarense entenda
que ele não está fazendo uma posição apenas pelo simples fato de se opor a quem está no poder, mas está
dependendo aquilo de que de fato acredita, esperando sinceramente que possa concordar com a maioria
das ações da Mesa Diretora, e até mesmo do Executivo Municipal ao longo deste ano e dos próximos, algo
que segundo ele não aconteceu ainda, mas torce que aconteça. Afirmou que enquanto estiver Vereador
nesta Casa, pode-se esperar dele muito empenho, dedicação e ações que contribuirão para fiscalizar,
cobrar, sugerir e apontar soluções para os problemas da comunidade taquarense, pedindo apenas para que
não lhe peçam para passar a mão na cabeça de alguém que fizer algo errado, seja do executivo ou aqui
desta Casa. Informou estar fazendo alguns pedidos de informação ao Prefeito Municipal com o intuito de
entender o porquê da paralisação de algumas obras, se é falta de dinheiro, descumprimento de contrato,
atraso em pagamentos, enfim, afirmou ser cobrado pelos contribuintes, e ter a obrigação de ter a resposta
sobre esses atrasos. Sugeriu ao Secretário de Obras que encaminhe uma equipe de funcionários para
revisar as bocas-de-lobo, especialmente nas ruas que receberam pavimentação no ano anterior, pois
recebeu alerta de moradores na área central, dizendo que as novas bocas-de-lobo já estão entupidas,
portanto se nada for feito, qualquer chuva torrencial, pode acarretar em prejuízos, provocando
alagamentos repentinos. Informou também ter entrado com pedido de informações referente à taxa de lixo
que é cobrada junto ao carnê de IPTU, para que Executivo Municipal informe o valor que foi arrecadado
no decorrer desses últimos anos e também informe o valor que foi pago por contrato citando nome de
empresa e o valor, para que se possa entender o que está acontecendo com a prestação deste serviço que é
de extrema importância e de extremo fundamento para o bom andar do dia-a-dia de cada cidadão
taquarense. Afirmou que seu papel é de fiscalizar e acompanhar a cidade, estando aqui para isso e disse
esperar que até a próxima Sessão o Executivo Municipal já responda, para que dê um retorno para a
comunidade. Informou ter um pedido para que o Executivo Municipal informe sobre as vagas nas creches
também outro pedido para que se manifeste sobre o asfalto na Rua Germano Paiva. Desejou uma boa
semana a todos, informando que seu gabinete permanece a disposição. Encerrou com um muito obrigado.
VEREADORA MARLENE TEREZINHA HAAG (PTB): Saudou o Presidente da Câmara, os
Vereadores e Vereadoras, as pessoas presentes, a imprensa, e também os Ex-Vereadores Bento Lemos e
Eduardo presentes na Sessão. Informou ter feito o pedido a Secretaria competente, que realizasse o
conserto de um buraco na Rua Ernesto Negrini, esquina com Ernesto Alves, em frente à escola Felipe
Marx, prejudicando bastante trânsito, e podendo inclusive causar algum acidente. Informou também ter
pedido a reposição de calçamento no buraco que se formou na Rua Carlos Sander, em frente aos números
2055 e 2137, precisando que a Secretaria de Obras resolva aquilo, pois está gerando um transtorno se
tornando até perigoso de acontecer algum acidente. Continuou dizendo ter solicitado a colocação de uma
tampa na boca-de-lobo também na Rua Carlos Sander, em frente ao número 2109. Informou também ter
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feito o pedido que a Secretaria competente fizesse um estudo da viabilidade de se instalar algum tipo de
redutor de velocidade na Rua Picada Gravatá, próximo ao Colégio Municipal Theóphilo Sauer. Justificou
que esta rua é uma dentre outras que foi contemplada com a pavimentação asfáltica, e junto com essa
melhoria também veio a preocupação quanto ao excesso de velocidade no local. Mencionou que essa
solicitação no ano anterior já havia sido feita por vários Vereadores devido à necessidade que existe por
haver uma escola ali, sendo necessário e urgente. Informou ter solicitado também informação sobre o
tomógrafo, citando realmente não saber o que acontece com o tomógrafo, pois sabe que ele está no
hospital, porém não sabe o porquê de não estarem sendo feitas as tomografias, indagando sobre o
problema afirmando ser preciso saber, e se resolver pelo fato da demanda de tomografia ser muito grande,
todos saberem que para fazer qualquer cirurgia, qualquer tratamento, o exame de tomografia é necessário.
Salientou a urgência para que a questão desse tomógrafo seja resolvida e esteja à disposição da
comunidade. Expressou seu desejo de que o Secretário de Saúde ou o Prefeito lhe informe o porquê de não
estarem sendo feitas as tomografias, mencionando o problema e se realmente colocarão em uso. Encerrou
desejando uma boa semana a todos e agradecendo. Neste momento o Presidente da Câmara, Vereador
Telmo Vieira sugeriu aos Vereadores que compõem a Comissão de Saúde, que se reúnam e vão até o
hospital, pois acredita que esse questionamento sendo mais direto e pessoal dá um resultado melhor.
VEREADORA MÔNICA JULIANA FACIO (PT): Saudou desejando uma boa noite a todas as colegas
Vereadoras, a todos os colegas Vereadores, ao público presente e a todos que acompanhavam pelos
veículos de comunicação. Iniciou relatando sobre suas atividades durante o período de recesso, que
segundo ela não foram poucas. Citou a fala do quando Vereador Levi, quando disse que já se passaram 30
dias desde a posse, mas salientou parecer que já faz algum tempo que estão aqui nessa Casa, diante da
grande demanda do grande trabalho durante esses 30 dias. Agradeceu de pronto, o atendimento que teve a
solicitação a emenda parlamentar de 100 mil (reais) do Deputado Marco Maia para a saúde no município
de Taquara, emenda essa que segundo o executivo, já foi empenhada e estará sendo executada em breve.
Agradeceu de público a Deputada Maria do Rosário que essa semana esteve em agenda na região e que
também destinou o valor de 150 mil (reais). Mencionou estar passando o Ofício vindo da Câmara dos
Deputados em mãos ao Presidente do Legislativo (e assim o fez), para que proceda no ajuste da
fiscalização do mesmo. Explicou o porquê de ter trazido em 19 dias, duas emendas parlamentares para
saúde – dirigindo-se aos Vereadores Levi, Marlene e Magali, os quais estão mais relacionados a saúde
pública – simplesmente pelo fato de saber o quanto demanda saúde no município de Taquara, no estado, e
no Brasil como um todo, e trazer recursos voltados a manutenção das UBS (Unidades Básicas de Saúde),
citando ser carinhosamente chamada pela população de “Postinhos de Saúde”, diz de um cuidado muito
especial com essa parcela da população, pois os postos de saúde nos bairros são os primeiros lugares que
quando a população adoentada se dirige. Questionou o porquê dos postos de saúde nos bairros. Respondeu
que o mandato da Professora Mônica (ela mesma) entende que as pessoas devem viver bem, e viver com
saúde, e devem ter dignidade no seu atendimento para que possa retornar de forma efetiva para as
atividades do seu cotidiano, e retorne pra elas com saúde. Justificou então as emendas parlamentares no
valor de 250 mil (reais) para manutenção dos postos de saúde do município de Taquara. Aproveitou o
tempo restante para falar sobre o pedido de inclusão da pauta de direitos humanos de meninas, mulheres e
idosas, como tema central da Lei 3390 de 2005, que dá diretrizes para a realização da Semana Municipal
da Mulher todo o ano do dia 1º de março ao dia 8. Continuou dizendo que a proposta foi amplamente
discutida pela Comissão Representativa, comissão parlamentar da Frente Parlamentar de Homens pelo
Fim da Violência Contra a Mulher, e lá foi decidido e entendido que o debate a respeito dos direitos
humanos de meninas, mulheres e idosas, é um tema central e deve constar na agenda oficial do município,
porque só dessa forma o Executivo vai poder realizar ações concretas para melhorar a vida dessas
mulheres, a vida dessas meninas, tanto no campo quanto na cidade, enfatizando que a vida da mulher no
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campo é diferente da vida da mulher na cidade, como a vida da menina é diferente da vida da mulher
produtiva e da vida da mulher idosa, então a questão de discutir o trabalho e renda dessas mulheres, a
questão discutir o empoderamento, a questão de discutir a educação, e implantando aos poucos na
sociedade a ideia de sororidade, é o que pediu com a indicação de inclusão do tema Direitos Humanos de
Meninas, Mulheres e Idosas na pauta oficial do município. Convidou a todos os presentes, que no dia
seguinte ao dessa sessão, ocorre a primeira reunião do grupo de trabalho da Frente Parlamentar de Homens
pelo Fim da Violência Contra a Mulher às 9h da manhã, no Plenário, expressou que todos se sintam
convidados, tendo essa pauta e tendo essa necessidade de ação dentro do seu cotidiano e dentro da sua
ação. Desejou a todos uma boa semana com muita luz, força, energia e sabedoria. Neste momento o
Presidente da Câmara, Vereador Telmo Vieira parabenizou a Vereadora Mônica pelo empenho na busca
dessa emenda parlamentar e agradeceu a Deputada Maria do Rosário pela sua sensibilidade ao município
de Taquara, pois a saúde pública no município, como no estado e no Brasil, demanda de muitos recursos.
VEREADORA MAGALI VITORINA DA SILVA (PTB): Saudou o Presidente da Câmara, seus
colegas Vereadores e suas colegas Vereadoras. Cumprimentou aos diversos meios de comunicação e a
imprensa presente auxiliando para que a comunidade possa acompanhar as atividades da Câmara de forma
mais transparente possível. Cumprimentou também os funcionários da Casa Legislativa e as pessoas que
visitam a Câmara nesse fim de tarde. Pediu licença para cumprimentar o ex-vereador Adalberto Lemos o
ex-vereador Eduardo Kohlrausch que em seguida assumiria como Vereador novamente. Iniciou seu
primeiro discurso agradecendo a Deus pelo dom da vida e o presente que lhe concede neste momento.
Registrou as pessoas que foram imprescindíveis na realização de sua conquista, sua mãe, seu irmão, seu
marido e seus filhos Emily e Ramiro, e em nome deles agradeceu aos demais familiares que somaram
esforços na busca deste resultado, agradecendo de coração a cada um deles. Agradeceu também ao Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB) pela sua filiação e disputa eleitoral. Agradeceu ainda aos seus amigos que
acreditaram e levaram suas propostas como candidata a vereadora, reconhecendo a luta vitoriosa.
Contiuou seus agradecimentos, agradecendo aos seus 649 votos conquistados da cidade e no interior, que
tornaram possível essa conquista e com a qual compartilha, pois lhe deram o aval de atuar nessa Casa com
compromisso e independência. Declarou ser uma emoção muito grande estar na Tribuna, no Parlamento
de sua cidade natal, sendo a primeira vez que assume um cargo eletivo no Parlamento, o que para ela é
uma honra, ficando feliz em ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Vereadores de Taquara, onde
grandes lideranças do passado tiveram o mesmo privilégio. Afirmou estar ciente de suas obrigações
enquanto vereadora, tendo sido escolhida democraticamente pelo voto popular para trabalhar em prol da
sociedade taquarense e fiscalizar as ações e atos do Executivo Municipal. Afirmou também que irá honrar
cada voto obtido na sua eleição, não podendo ser diferente, já que não quer e nem pretende ensinar
política, mas entende que o vereador deve satisfação a população do seu município, e no seu caso, tem que
prestar contas do seu trabalho junto aos munícipes de Taquara, o que segundo ela, fará com a certeza de
estar realizando o melhor para a cidade de Taquara, e garantiu que dará seu máximo afim de que a
confiança nela depositada não seja em vão. Mencionou que a Constituição Federal garante a
independência entre os poderes, salientando que é preciso manter a independência do Legislativo, a fim de
melhorar a atuação de todos enquanto representantes deste poder, e com isso conquistar a credibilidade
desta Casa, atuando sem demagogia e ufanismo, também ouvindo os clamores da população, e por meio
do chefe do Executivo Municipal, responder com prestação de serviço que possa garantir qualidade de
vida para os cidadãos. Afirmou que irá legislar, cobrar, colaborar, criticar e elogiar, não podendo apenas
se omitir. Pediu que Deus pudesse iluminar a todos os Vereadores, para que possam concentrar suas forças
de trabalho em prol da sociedade taquarense. Citou que se é verdadeiro o ditado que diz que a união faz a
força, então usará a força em busca da união do bem comum. Comprometeu-se em honrar o mandato
outorgado pela população de Taquara, complementando ao dizer que radical significa raiz, e buscará
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atacar as causas, as raízes dos problemas, porém não será intransigente e nem subserviente durante o seu
mandato, sendo apenas e tão somente Vereadora do povo. Pediu a Deus que ilumine seus caminhos nessa
jornada que em apenas 31 dias se iniciou nesta Casa. Desejou ao Vereador Nelson Martins que se afasta da
Casa por problemas de saúde, que tenha fé, que tenha força. Dirigiu-se ao seu colega Vereador, dizendo
que como eu conheço o espírito guerreiro dele, não tem dúvidas de que vai dar tudo certo, desejou-lhe
boas melhoras e que tudo isso em breve seja apenas passado, não passando de mais um obstáculo que
apenas o irá fortalecê-lo. Encerrou desejando uma boa noite e uma boa semana a todos, e agradecendo ao
final. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou a Mesa Diretora, seus colegas
Vereadores e as pessoas presentes no plenário. Informou ter pegado alguns documentos da Câmara que
não estavam corretos, e irá devolvê-los para que a Câmara faça com que as respostas sejam corretas e sem
manipulação. Expressou sua opinião de não ser necessário fazer uma página, que se faça três linhas
dizendo o que tem que ser dito justificando que hoje não dá mais para fazer “lelo lelo” porque senão não
adianta mais, e quem responder, recebe para responder, está no município ganhando pra responder e
responder bem, dizendo as coisas como devem ser feitas. Continuou dizendo que qualquer um tem o
direito de errar, é normal das pessoas, deixando claro não ser diferente das outras pessoas, comentando
que o Vereador às vezes até erra mais do que a população. Afirmou que essa história de
“manipulaçãozinha” pra ele não cabe, e que o caminho que estão hoje, ele mesmo já foi dez vezes e
voltou, então não adianta esse negócio de manipulação, portanto vai devolver a Casa o que não está
correto, que foi informado por eles e que sejam informados novamente. Mencionou que a Comissão de
Saúde deve ter uma atuação muito boa mesmo, informando que teve uma pessoa com uma fratura exposta
no hospital, gritando, e não teve atendimento. Expressou sua opinião de que “se não pode atender, larga
fora”, questionou se era difícil com o Mãe de Deus, já respondendo que era, mas de contraponto, disse que
agora está sendo muito mais difícil do que antes. Continuou dizendo que se eles têm condições de
trabalhar, deve-se apoiá-los – mostrou ter ciência de que a Câmara repassa dinheiro para município e
município coloca onde quiser – mas na realidade só acaba sobrando para colocar na área da saúde.
Lembrou de que no seu tempo era colocado na saúde porque assim ele exigia, e pediu a Comissão de
Saúde que vá para cima, porque a situação não é a que eles contam, mencionou que pessoas têm que sair
para comprar remédio para o paciente que está lá dentro isso, algo que não é possível e não aconteceu
apenas uma vez, mas muitas vezes. Citou a Comissão de Agricultura, afirmando a necessidade de ter
pessoas que queiram trabalhar, pois segundo ele, há pessoas que querem sentar numa cadeira, ficar
despachando papelzinho, carimbando, o que não adianta. Questionou o motivo do Governo e do Estado
estarem mal (financeiramente), argumentando que o estado hoje vai ter uma safra recorde só porque o
Estado não se meteu lá, justificando que se tivesse se metido com as pessoas que não entendem
exatamente nada, ficando só no carimbo, não haveria essa safra. Afirmou que o município de Taquara tem
condições para que se as pessoas forem apoiadas, ter uma produção maior dentro do município.
Questionou sobre o que dá dinheiro em curto prazo, já respondendo ser a agricultura, pois se planta e em 4
ou 5 meses está com o dinheiro no bolso e o governo está com imposto na mão. Criticou o Governo por
sair daqui e ir até o Japão trazer uma indústria para produzir, e daqui 10 anos dar lucro, quando já estiver
tudo quebrado como já está quebrado o Brasil hoje. Admirou-se do Presidente Temer, o qual fala muito
em que as pessoas estão ficando muito velhas, expressando que gostaria que ele informasse com quantos
anos ele se aposentou, e se ele voltará a trabalhar, para completar aquele tempo. Citou ter na contramão da
história, que hoje Agricultura e Pecuária é o que vai tocar este país pra frente, mencionando serem
necessárias indústrias, mas se não tiver o milho pra industrializar não adianta, sabendo que um parte do
outro. Lembrou que o município de Taquara já foi a maior bacia leiteira do Brasil, o município era a
central, pegando Rolante, Riozinho e essa região, e hoje não tem nada. Afirmou que essa Comissão de
Agricultura tem tudo para fazer um bom trabalho e expressou seu desejo de acompanhar de perto, até
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porque quando ele não sabe, procura aprender e mencionou ter aprendido, citando que se deve aprender
com quem sabe. Finalizou dizendo acreditar que a Câmara está no caminho certo e é isso que devem fazer.
VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PP): Cumprimento o Presidente da Câmara, seus
colegas Vereadores, a imprensa e a comunidade que assistia à Sessão. Citou o artigo 255 da Constituição
Federal, onde diz que todos têm o direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo, e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Mencionou que por acreditar no que diz o
artigo 255 que novamente faz a indicação ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria do Meio
Ambiente, que dê continuidade ao projeto de arborização urbana já iniciado no município, utilizando a
quaresmeira como uma das opções. Informou que sua indicação anterior, no mandato anterior, foi com a
manacá-da-serra, porém é uma árvore que não se adapta muito nas vias públicas, do contrário, a
quaresmeira se presta melhor para esta opção, então indicou à Secretaria do Meio Ambiente que inicie
novamente esse projeto. Mencionou que ao se dirigir para a Câmara pela Rua Ernesto Alves, andou por
várias quadras que não tinham uma única árvore plantada, contudo, na mesma rua, próximo à escola
Felipe Marx (Polivalente) já é possível observar algumas árvores da espécie quaresmeira com as suas
flores roxas embelezando as ruas. Justificou que um projeto de arborização ele vai muito além da questão
de embelezamento, passando necessariamente pela questão da preservação ambiental, fundamental para a
sobrevivência do ser humano no Planeta Terra. Citou alguns benefícios da arborização urbana, sendo eles,
o embelezamento das vias públicas, a sombra que proporciona para os pedestres e veículos, as árvores
amenizam a poluição sonora, reduzem o impacto da água de chuva e seu escoamento superficial, servem
de abrigo a fauna, reduzem a poluição do ar provocada principalmente pela queima de combustíveis dos
veículos automotores e industriais, proporcionam conforto térmico e bem-estar psicológico as pessoas,
protegem o lençol freático, amenizam a força do vento, valorizam Imóveis proporção no aumento da
umidade relativa do ar, reduzem os impactos do aquecimento global, fornecem matéria orgânica para o
solo e reduzem a incidência solar. Questionou sobre quem não gosta de ir para uma cidade arborizada e
florida como Gramado. Expressou seu pensamento de que Gramado é uma cidade na qual Taquara deve-se
espelhar na questão da organização, pois as pessoas saem de Taquara, pagam pedágio, chegam lá e acham
tudo bonito. Complementou dizendo que e aqui muitas vezes já escutou algumas pessoas falando que não
querem nenhuma árvore plantada na frente das suas casas porque as folhas caem e sujam as calçadas.
Explicou que o pensamento necessita ser um pouco mais amplo e ter um pouco mais de entendimento
acerca do que é um verdadeiro projeto de arborização numa cidade, mencionando obviamente haver a
questão das raízes que podem muitas vezes quebraram as calçadas, comprometer alguma rede de esgoto,
mas quando esse projeto é bem realizado, bem controlado, por uma Secretaria de Meio ente na qual
existem biólogas especialistas no assunto, a Vereadora afirma que ele deve ser implantado sim. Deixou
novamente seu apelo ao Executivo e que se não conseguir fazer da forma normal através somente de
verbas públicas, que estabeleça parcerias público-privadas, porque já tem empresas que podem auxiliar, já
estando em contato com ela, para que se dê continuidade a esse projeto. Encerrou dizendo ser essa a sua
mensagem para a noite, desejou a todos uma excelente semana e despediu-se até a próxima Sessão.
VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES (PP): Saudou o Presidente da Câmara, os demais
membros da Mesa Diretora, a comunidade presente na Sessão, os ouvintes e aqueles que assistiam via
internet. Informou que esteve na última sexta-feira pela manhã, dia 27, na localidade de Arroio Grande por
solicitação dos moradores daquela localidade para tratar do assunto de segurança. Mencionou ter
convidado também para estar presente naquela oportunidade, o comandante da Brigada Militar Everton,
também o Sargento Márcio, e lá estiveram no Armazém do Zé, ouvindo os moradores, já que aquela
região de Arroio Grande, Areia, Três Pinheiros, vem sofrendo constantes assaltos, seguidamente estão
arrombando casas, assaltando pedestres à luz do dia, e a comunidade está se sentindo ameaçada pela falta
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de policiamento. Salientou que na oportunidade cobrou do comandante que todo o interior da cidade está à
mercê de segurança. Disse lembrar muito bem que em 2013/2014 a Patrulha Rural estava funcionando
bem, argumentando que esta Casa doou uma caminhonete, e estava funcionando, porém agora com a falta
de pessoas, o Comandante explicou aos moradores a dificuldade que ele está tendo para fazer este
patrulhamento rural. Afirmou que apesar disso, o comandante garantiu que no término da Operação
Golfinho, voltarão aqueles policiais e será possível dar um suporte melhor ao interior do município, sem
aquela constância de todos os dias devido a falta de pessoas, mas procurar melhorar neste sentido. Disse
ainda que foi finalizado neste nesta última semana a colocação das 600 lâmpadas de LED na cidade,
expondo sua opinião de que melhorou bastante as ruas que receberam essas lâmpadas, sendo a última, a
Avenida Sebastião Moretti, melhorando a iluminação do município. Explicou serem lâmpadas com
durabilidade prevista de 5 anos, e informou estar sendo feito um pedido de mais 600 lâmpadas
relacionadas àquela parceria que o município fez com RGE com o parcelamento da dívida que a prefeitura
tinha com RGE. Comunicou ter sido procurado por uma moradora da Vila Santa Terezinha, a qual reside
próximo à Praça Beira Rio, que lhe solicitou que fizesse um encaminhamento para erguer o muro ao lado
da Praça, pois constantemente estão caindo bolas na casa dela, até mesmo de noite, resultando em pessoas
pulando por cima do muro para buscar as bolas, portanto comunicou ter feito um encaminhamento para
que a Secretaria de Obras e Planejamento faça um levante naquele muro. Informou ter feito
encaminhamento para conserto de uma lâmpada da Rua Argentina 1677 no Bairro Empresa e também o
conserto e limpeza de boca de lobo na Rua Ernesto Bergold, 1951, no bairro Mundo Novo. Dirigiu-se à
Vereadora Marlene, dizendo comungar com a indicação ela fez para quebra-mola e melhor sinalização
próxima ao colégio Theóphilo Sauer, sabendo que há muito tempo os Vereadores vem pedindo não só
naquele local, mas expressou estar ciente de que aquele local é bastante perigoso, tanto no Teófilo quanto
no Tatim, onde há um fluxo muito alto de veículos e é necessário que seja feito algo, evitando algum
acidente maior. Mencionou que essas ruas com asfalto, os motoristas andam mais, sugerindo que deveria
ser feito um projeto para que toda a rua asfaltada já tivesse incluído junto quebra-mola. Finalizou
convidando toda a comunidade para prestigiar no domingo seguinte ao dessa Sessão, a grande festa em
Ilha Nova, a primeira festa show, com apresentação de terno de atiradores pela manhã, ao meio-dia
almoço, e logo mais à tarde, grande reunião dançante com a banda Exemplo e Wilceu Pause e Banda,
reforçando o convite. VEREADORA CARMEM SOLANGE KIRSCH DA SILVA (PTB):
Cumprimentou o Presidente da Câmara, Telmo Vieira, cumprimentou o Ex-Vereador Alberto Lemos, o
Ex-Vereador Eduardo Kohlrausch, os demais Vereadores, a senhora Sheila Pereira, as demais pessoas
presentes no Plenário, e também aos que acompanhavam através dos meios de comunicação. Iniciou com
um reconhecimento ao Programa Mais Médicos, agradecendo ao Executivo, e agradecendo aos médicos
que estão ligados ao programa, reconhecendo o trabalho que fazem, pois tem acompanhando o trabalho de
três deles no interior do município, e desejou que o programa permaneça por muito tempo. Agradeceu ao
Deputado Marco Maia pelos 100.000 (reais) direcionados ao município e dirigiu-se a Vereadora Mônica
dizendo que 70% vai equipar a UBS de Fazenda Fialho, citando que ao receberem a notícia, os
funcionários ficaram muito agradecidos, pois terão até um aparelho eletrocardiograma, e citou que a
população tem muito que agradecer, pois essa emenda chegou em boa hora para o município. Mencionou
que o Prefeito também destinou em boa hora para os postos de saúde que estão praticamente sem
condições de atender a população devidamente, aproveitando o conhecimento dos médicos cubanos.
Dirigiu-se a Vereadora Marlene, afirmando ser muito importante o pedido dela, e que por fazer parte da
Comissão de Saúde desta Casa, agradece o pedido que agora tomarão providências e verão mesmo pelo
aparelho estar fazendo muita falta na cidade, argumentando que se a cidade tem um aparelho novo ou
usado, ele deve estar atendendo a população, porque a demanda de pedidos de tomografias é muito grande
dentro do município, e as pessoas estão desesperadas porque estão esperando praticamente mais de um
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ano, citando acreditar que chegará em boa hora. Informou ter entrado com um pedido de transformar em
zona mista a zona urbana do interior, pois Fazenda Fialho, Santa Cruz e Pega Fogo estão sofrendo as
consequências de ser zona urbana hoje, e estão com dificuldade de se expandir negocialmente no
município. Afirmou estar vendo que o interior também deve crescer junto com o centro da cidade, então
está entrando com esse pedido de apoio do Prefeito, com o conhecimento que se tem hoje do Executivo, e
também pedindo o apoio dos Vereadores para agilizar isso quanto antes para ajudar o interior a crescer.
Encerrou sua fala com um muito obrigado. Neste momento, o Presidente da Câmara, Vereador Telmo
Vieira transferiu o exercício da presidência ao Vereador Moisés Cândido Rangel para que pudesse se
manifestar em tribuna. VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou os membros da Mesa Diretora,
os colegas Vereadores e Vereadoras, o público presente, aos ouvintes da Rádio Taquara e demais veículos
de comunicação acompanham a Sessão. Mencionou terem iniciado nesta noite, a terceira sessão ordinária
de 2017, citando que houve recesso, mas o recesso para comunidade que entende, é simplesmente a
sensação da sessão ordinária, justificando que os trabalhos no Legislativo aconteceram, e acontecerão cada
vez com mais ênfase em atender a comunidade em todas as demandas. Continuou dizendo que as
comissões que ficaram nessa Casa, como comissão representativa, e todas as outras que se formaram, são
comissões que existem para prever e trabalhar para dar andamento do trabalho Legislativo e Executivo
Municipal. Destacou os encaminhamentos que está realizando, sendo um deles estar agendando com o
Deputado Estadual Ronaldo Santini do PTB, que preside a Comissão Especial de Segurança na
Assembleia Legislativa, que agora está ocorrendo reuniões de interiorização, e continuou dizendo estar
agendando com eles para trazer essa comissão para esta Casa, para que juntas essas autoridades estaduais e
municipais consigam aumentar o efetivo da Brigada Militar e da Polícia Civil na região de Taquara,
fazendo com que o Governo Estadual se sensibilize da necessidade que o município tem em relação à
melhoria da Segurança Pública, portanto esta vinda com autoridades estaduais, possibilitando reivindicar
com mais força, tendo na Assembleia Legislativa um representante lutando pelo município, e citou
acreditar que isto é um ponto positivo para Taquara. Salientou saber das necessidades do interior em
relação à falta de efetivo da Brigada Militar, como ressaltou o Vereador Alberto Soares, mencionando
serem ambos do interior, conhecendo a realidade do interior. Expressou que quando falta policiamento na
cidade, com certeza “o cobertor é curto” e falta também no interior, aspirando uma nova realidade,
querendo ver o interior sendo tratado da mesma forma que a cidade, e repetindo querer o aumento de
efetivo da Brigada Militar na cidade e no interior. Mencionou outro encaminhamento, o qual foi feita uma
confecção de um documento juntamente com os vereadores que tem conhecimento da realidade do que
acontece nas vias das rodovias que cortam o município de Taquara. Citou haver locais propícios a
acidentes, locais onde há muitos buracos na pavimentação asfáltica, falta de sinalização que preveem a
segurança do pedestre. Agradeceu a proposição do Vereador Guido Mario que juntamente com o
Deputado João Fischer trouxe a essa Casa para assinatura do edital no qual se propõe a melhoria de
pavimentação asfáltica salinização na ERS-239 de Taquara à Riozinho, onde estiveram presentes o
Secretário dos Transportes e o Presidente da EGR, se comprometendo com o documento que lhe foi
entregue em mãos na Secretaria dos Transportes, diretamente ao Secretário, contendo as demandas, como
a travessia do Bairro Empresa ao Bairro Santa Terezinha, do Bairro Ideal ao Bairro Medianeira, pois se
sabe que serão feitas melhorias através de outros projetos que lograram mais tempo, mas se tem urgência
em sinalização, citando ter sido essa a conversa com Secretário, para que mediante a essa é essa melhoria
que será feita, sejam atendidos essas pinturas de segurança e placas de sinalização na qual vão prever a
travessia das pessoas nessa rodovia. Informou estar dando sequência numa campanha de combate ao
mosquito borrachudo, que tira a tranquilidade do povo do interior, parabenizou o Executivo Municipal por
ceder o produto de combate que é o BTI, um produto importado caríssimo aonde de uma forma não muito
organizada estava sendo distribuída ao povo e não tinha a efetividade que deveria ter, pois era entregue a
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pessoa que tem propriedade no interior onde passa os arroios e este passava, porém outras pessoas não
passavam mais abaixo. Mencionou a necessidade de se dar comunidade nessa campanha juntamente com
as entidades envolvidas na Secretaria da Vigilância Ambiental, Secretaria Ambiental, a Emater, o
Sindicato dos Produtores Rurais e a própria comunidade para se lograr êxito nessa campanha. Agradeceu a
toda comunidade que participou da reunião em Padilha no sábado, dia 28. Informou também estar
solicitando melhoramento na iluminação da localidade de Rio da Ilha, Padilha, e principalmente na Ponte
Pênsil em Três Irmãos, onde está trazendo uma grande insegurança para a comunidade precisa fazer a
travessia à noite, e infelizmente está fazendo às cegas com um grande risco, portanto está pedindo a
compreensão do setor de iluminação para que atenda. Mencionou ter mais coisas para falar, por ter andado
pelo município, o que todos sabem, atrás das demandas, mas irá elencar para as secretarias competentes
que procedam com as melhorias. Agradeceu a Deus por oportunizar estar na Casa Legislativa
representando sua comunidade, enviou um grande abraço a todos e desejando-lhes uma boa semana. Nada
mais havendo a tratar, às 19h38min, o Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária,
convocando uma Sessão Extraordinária Autoconvocada, para logo após, momento em que ocorrerá o Ato
de Posse do senhor Eduardo Carlos Kohlrausch para o cargo de Vereador, que contará a partir do dia 1º de
fevereiro de 2017, diante do Pedido de Licença do Vereador Nelson Martins no dia de hoje. E, para
constar, eu Silvana Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de Vereadores de Taquara/RS, lavrei a
presente Ata, que segue assinada por mim e pelo Servidor Gustavo Evangelho de Abreu, o qual
transcreveu os pronunciamentos durante o uso da Palavra em Expediente. E, conforme Resolução nº
004/2015, segue também assinada pelos Vereadores presentes nesta Sessão. Sala de Sessões, 31 de janeiro
de 2017.
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