ATA Nº 4.193
Ao 1º dia do mês de março do ano de 2017, às 18h09min, no Plenário da Câmara de Vereadores de
Taquara/RS, realizou-se a 7ª 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. Em seguida o Presidente convidou à senhora Nara Mattos,
representando os membros do Rotary Club, para fazer uso da Tribuna Popular pelo tempo de 05min, para
divulgar o lançamento da “Campanha Solidária” em prol do Hospital Bom Jesus e do Lar Padilha. Depois
disso o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa procedesse na leitura da documentação que deu
entrada nesta Casa para publicidade da mesma. Ofícios do Senhor Prefeito: Nº 113/2017 encaminha Leis
Municipais nº 5.944 e 5.945, sancionadas em 20 de fevereiro de 2017. Nº 119/2017 encaminha Lei
Municipal nº 5.946, sancionada em 21 de fevereiro de 2017. Nº 131/2017, comunica que o Diretor de
Habitação, senhor Jussiê Alberto Teixeira, não poderá comparecer na Sessão Ordinária desta noite (dia
1º), conforme Ofício D.L. nº 101/2017, em razão de compromissos anteriormente agendados. Informa
ainda que estão a disposição para novo agendamento. Publicidade de Projetos de Leis e Moção:
PROJETO DE LEI N° 023/2017 – VEREADORA MÔNICA JULIANA FACIO: Denomina de ERCÍLIA
NEVES MACHADO um logradouro da cidade de Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 024/2017 –
VEREADOR LUIS FELIPE LUZ LEHNEN - Institui obrigações para o cumprimento da transparência na
gestão fiscal do Município de Taquara. PROJETO DE LEI N° 025/2017 (Executivo nº 020) Autoriza o
Poder Executivo celebrar convênio com a Escola Técnica Monteiro Lobato, e dá outras
providências. PROJETO DE LEI N° 026/2017 (Executivo nº 021) Prorroga o prazo de contratação do
cargo de BIBLIOTECONOMISTA, previsto pela Lei Municipal nº 5.333, de 16 de outubro de 2013, e dá
outras providências. PROJETO DE LEI N° 027/2017 (Executivo nº 022) Autoriza o Poder Executivo
contratar, temporariamente, 01 (um) servidor para o cargo de Engenheiro Agrônomo, e dá outras
providências. PROJETO DE LEI N° 028/2017 (Executivo nº 023) Autoriza o Poder Executivo a prorrogar
por até 06 (seis) meses, o prazo de contratações temporárias dos servidores previstos na Lei Municipal de
nº 5.657, de 26 de fevereiro de 2015. PROJETO DE LEI N° 029/2017 (Executivo nº 024) Altera a redação
da Lei Municipal nº 5.492, de 20 de maio de 2014, que autoriza o Poder Executivo a permutar servidores
municipais, incluindo o Inciso III ao Artigo 1º, e, dá outras providências. PROJETO DE LEI N° 030/2017
(Executivo nº 025) Autoriza o Poder Executivo a prorrogar por até 06 (seis) meses, o prazo de contratação
emergencial do servidor previsto na Lei Municipal nº 5.890, de 22 de setembro de 2016 e dá outras
providências. MOÇÃO DE REPÚDIO N° 006/2017 – EM NOME DA CASA: Contra a proposta do
Governo Federal que trata da Reforma da Previdência Social, formalizada pela PEC 287/2016. Dando
continuidade aos trabalhos o Presidente solicitou que a Diretora procedesse na leitura da matéria constante
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na Ordem do Dia, para posterior deliberação em Plenário. ORDEM DO DIA: MOÇÃO DE APELO N°
005/2017 - Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch: À Empresa LCR Participações Societárias compreensão para que a Estação Rodoviária de nossa cidade permaneça atendendo seus usuários, no local
onde se encontra atualmente, no prédio situado na Avenida Sebastião Amoretti. A Comissão de
Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável a presente Moção e a mesma foi aprovada por treze
votos favoráveis e uma abstenção do Vereador Régis de Souza. Após o Presidente com a concordância dos
demais Vereadores colocou em bloco a votação das proposições a diante e as mesmas foram aprovadas por
unanimidade: Requerimentos de Nº 049 a 056/2017. (O Vereador Régis de Souza associou-se ao
Requerimento Nº 056 e o Vereador Telmo Vieira associou-se ao Requerimento Nº 049). Requerimento de
Pedido de Informação de Nº 025/2017. Indicações de Nº 102 a 117/2017. Conforme acordo feito durante
a Sessão Ordinária do dia 13 de fevereiro do corrente ano, ficou decidido em Plenário que as Moções que
recebessem assinaturas unânimes, seriam apreciadas na mesma Sessão, sem precisar passar pelas
Comissões. Nesse sentido a Moção de Repúdio Nº 006/2017, feita em nome da Casa, lida anteriormente,
será encaminhada aos seus destinos a partir do dia de amanhã. Encerrando a Ordem do Dia o Presidente
desta Casa 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: VEREADORA MÔNICA JULIANA FACIO (PT): Saudou com boa noite a todos os
seus colegas Vereadores, a todas as suas colegas Vereadoras, ao público presente e aqueles que
acompanhavam pelos meios de comunicação. Expressou que nessa Sessão, ela usaria de seu momento
para falar de sonhos, sonhos que se tornam realidade pela força do associativismo. Expôs um projeto de
lei, que dá nome a uma praça, a primeira praça do bairro Santa Rosa – onde a Vereadora reside e faz parte
da Associação de Moradores – com o nome Ercília Neves Machado. Explicou que quando ela fala de
sonhos que se realizam através do poder do associativismo, ela está falando exatamente do lugar onde
todas as pessoas se sentem responsáveis pela rua onde moram, pela escola onde o filho estuda, pelo bairro
onde residem. Informou que foi desta forma que no ano de 2011 foi conseguido habilitar a Associação de
Moradores do Bairro Santa Rosa, junto ao Ministério das Cidades do Governo Federal, como entidade
proponente do Programa Minha Casa Minha Vida, podendo habilitar 500 unidades para famílias de baixa
renda com salário de até R$ 1.800,00. Informou também que esse projeto está sendo realizado no
município de Arroio dos Ratos, onde estão sendo construídas 238 casas, e a contrapartida das pessoas que
são beneficiários dessas casas – explicando que o público prioritário é mulheres, chefes de família, pessoas
com deficiência, e pessoas idosas, afirmando se orgulhar muito que a Associação de Moradores do Bairro
Santa Rosa seja proponente desse projeto – é serem sócios da Associação de Moradores do Bairro Santa
Rosa, o que lhes beneficiou e possibilitou construir essa praça com recursos próprios, e comunicou
também estarem construindo a sede social, que ficará pronta logo, e a ideia é que seja aberta para toda a
comunidade. Explicou que o terreno foi doação da Prefeitura, e a instalação da praça foi com recursos
próprios da Associação. Mencionou que, a pedido da Associação de Moradores do Bairro, solicita que os
vereadores sejam parceiros e aprovem a denominação de Ercília Neves Machado para essa praça.
Comentou sobre a instalação do Comitê Regional Contra a Reforma da Previdência, dizendo ter sido uma
atividade muito bacana, a qual teve em torno de 250 a 300 pessoas de toda a região na Sociedade Cinco de
Maio, na sexta-feira de carnaval, fazendo um debate sobre a retirada de direitos da agenda do Governo
Federal. Convidou a todos os Vereadores e toda a comunidade que acompanhava a Sessão, para que no dia
seguinte, se possível e se interessados estiverem, que comparecessem até o Espaço Democrático do Vale
do Paranhana, localizado em frente ao Xis do Fofão, para que se faça a discussão da instalação do Comitê
Municipal Contra Reforma da Previdência. Convidou a todos para a Sessão de segunda-feira, dia 6, onde
será feita a instalação da “Frente Parlamentar de Homens pelo Fim da Violência Contra Mulheres”,
explicando ser uma frente que já vem na trabalhando com uma agenda bem grande junto com o GT,
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formado pelas polícias, pela Secretaria de Desenvolvimento Social, pela Secretaria de Educação, pela
Secretaria de Saúde, pelo Poder Judiciário, comunicando que essa agenda está bem intensa, pois estão
fazendo várias ações, e nesse dia se terá a presença do representante do Presidente da Assembleia
Legislativa, Deputado Edegar Pretto que o coordenador dessa frente no Estado do Rio Grande do Sul.
Salientou a importância dessa frente, explicando que será bem simbólica a instalação dela na semana da
mulher, afinal é uma frente que diz de mais direitos, de luta, de equidade, de protagonismo da mulher, e é
isso que ela, juntamente do Legislativo, querem para as mulheres do município de Taquara. Encerrou
desejando a todos uma boa semana e lembrando-os que não podem deixar de lutar e acreditar, justificando
que o que querem é o silêncio, mas não podem fazer do país, um país da desesperança, então desejou a
todos muita coragem, muita força, muita energia, e muita luz para enfrentar essas agendas de reformas, e
desejando que estejam muito empoderados para fazer a boa luta. VEREADOR NELSON JOSÉ
MARTINS (PMDB): Saudou a Mesa Diretora e seus colegas Vereadores. Dirigiu-se ao Vereador Guido,
apontando que dia 4 ele esteve na Rádio e trouxe algo que não lhe agradou, que a oposição do ano anterior
quis tumultuar uma reunião com o hospital – informando estar no disco de sua mão e que na semana
seguinte colocaria para rodar – e explicou então que a oposição era formada naquela época eram seis,
sendo o Lauri, o Eduardo, o Moises, ele mesmo, o Regis e o Beto Lemos. Cedeu então um aparte ao
Vereador Guido Mario Prass Filho, o qual explicou o que aconteceu, questionando se o Vereador
Nelson lembrava de que foi solicitado chamar o diretor do hospital e estava na tratativa de assinar o
convênio que não estava assinado, e os Vereadores queriam, então segundo ele, votaram contra que viesse
o diretor do hospital naquele momento, e ninguém disse que era “complô”, algo que não foi dito.
Continuou dizendo ter sido dito que os Vereadores de oposição fizeram um requerimento pedindo da vida
dê a direção do hospital, mas acharam que não era o momento, porque não tinham nem a contratualização.
Então o Vereador Nelson José Martins retomou a palavra dizendo que cada um tem seus direitos,
portanto trará um rádio e colocará o áudio. Justificou que não tumultua e não se “arrega” com essa gente,
pois não tem chefe nem patrão em política, afirmando que ele é ele, e se errar, se responsabiliza. Afirmou
que se o hospital estiver andando bem, ele é o primeiro a elogiar, que até inclusive entrou com pedido para
saber se já foram recebidos aqueles quatro milhões, setecentos e pouco, porque na semana anterior, uma
criança se queimou e não tinham médicos no hospital e se uma enfermeira não tomasse a frente e fizesse
algo... Informou que a criança chegou e quase morta em Canoas e está na UTI. Lembrou que vem dizendo
que se não for pela Secretaria de Saúde, pelo Posto 24 Horas, seria um caos. Salientou que agora o
Hospital recebendo, deve fazer o seu trabalho. Lembrou ter dito que se deve entrar com uma ação contra o
governo, que pode ser do seu partido, mas afirmou não dever nada para eles, pois algo que não faz é se
enrolar com essa gente. Expressou que para ele, o Governador Sartori já deveria ter pegado a mala dele há
muito tempo e “ido ao mato”, pois se veio para governar e não sabe governar, tem que “largar fora”.
Informou que quando o Presidente Temer assumiu, havia 11 milhões de desempregados, já estava em 12
milhões e 300 mil, e foi dito que chegaria a 12 milhões e meio agora em março, mas chegou em 12
milhões e 900 mil. Expressou que se não soube dar um jeito na coisa, “pega trouxa e vai”. Acredita que
isso seja para o município também, pois se não sabe o que está fazendo, que “largue fora”, para qualquer
um, afirmando não ter obrigação com nenhum dessa gente. Dirigiu-se à Vereadora Mônica dizendo que se
estiver pela cidade, vai com certeza. Explicou que o aumento do servidor foi de 5,55% quando a inflação
foi mais de 40%, afirmando não ter explicação. Afirmou que pra ele não faz diferença se é do seu partido
ou não é, pois se o seu deputado votar favorável, nunca mais precisa lhe procurar, pois acredita que está na
hora de tomar uma posição “lá em cima”, se não o Brasil vai cada vez fica pior. Pediu para que se olhasse
essa situação com 12.900.000 desempregados, o que é muita gente, e está cada vez pior, o salário uma
miséria, os aumentos uma miséria, comentando que a maioria das coisas subiram 40%, algo que quem
compra sabe, afirmando acreditar que o Temer teve o tempo dele, e se não conseguiu resolver, que “largue
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fora”. Comentou ter sido soldado da legalidade, e que está vendo uma nova legalidade à frente, afirmando
que foi assim que começou, pois ninguém tinha poder aquisitivo, não havia emprego, até que “deu o
estouro”, sendo assim que começam as coisas, e acredita que vai estourar por isso. Encerrou dizendo que
não te deve nada para essa gente e disse à Vereadora Mônica que se puder, estará na reunião.
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou o Presidente da Câmara Telmo Vieira, os
demais componentes da Mesa, os Vereadores, as Vereadoras, os servidores da Casa, as pessoas presentes
no Plenário, e fez uma saudação especial ao filho do Ex-Vereador Lauri Martins. Informou que o
município está mandando uma lei para prorrogar o convênio com o Colégio Cimol por mais dois anos para
estágio de alunos na rede pública do município. Salientou que gostaria que o município fosse além e
fizesse uma parceria com o Cimol que no passado auxiliou muito na confecção das sinaleiras que estão no
município, o que faz muito tempo. Salientou o fato de o município ter um colégio de excelência que é o
Cimol, e ter alguns gargalos na cidade, e citou como exemplo a sinaleira da Tristão Monteiro, próximo ao
Conselho Tutelar, onde há um acúmulo de veículos e horários de pico, e outros horários não, mas o tempo
essa é dividido em quatro tempos. Solicitou então que seja estudada a viabilidade daquela primeira quadra
acima da Rua Tristão Monteiro ser mão única, só subindo e sem descer, para que se diminua um tempo e
possa deixar o tempo maior na Rua Tristão Monteiro. Explicou o motivo de ter falado do Cimol, porque
segundo ele, naquele local é necessária uma sinaleira inteligente, com marcação no chão para se
programar conforme o fluxo de veículos, para que se a Rua Tristão Monteiro tiver o dobro de veículos em
determinado momento, que a sinaleira se auto ajuste e dê mais tempo para a Rua Tristão Monteiro, e assim
consecutivamente nos horários que os alunos vão à FACCAT, ela se reprograme, porque os veículos vão
passar em maior número em sentido a faculdade. Mencionou acreditar que isso o Cimol tem plenas
condições de fazer, e é importante ter sinaleiras novas no município, porque as atuais estão muito
defasadas, portanto expressou seu desejo de que além desse convênio para estágio, que o município
avançasse com o Cimol como foi feito no passado para que se possam ter novas sinaleiras na cidade.
Mencionou estar ciente de que evoluiu muito a tecnologia, e deve-se usar dessa tecnologia com uma
escola potente como o Cimol, formando gente para ir para fora, por aqui não ter emprego, então que a
cidade possa avançar nesse sentido e possa ter as modernidades aqui também para atender a população.
Disse que embora muito criticado, sabe que o município está com problema na iluminação pública,
mencionando que aparentemente o prefeito quer terceirizar esse serviço, e mencionou saber que no
interior, aqui mesmo nessa Tribuna ele mesmo pediu que fosse terceirizado, porque no centro atendi-me
bem, mas no interior é uma dificuldade. Argumentou que as pessoas lhe perdem o conserto de lâmpadas e
às vezes leva dois anos para fazer. Lembrou de que no tempo do Prefeito Kaiser, por um período se
contratou uma empresa terceirizada e essa empresa terceirizada então deu um aporte e foi conseguido
deixar o interior com iluminação em boas condições. Expressou então que espera que se o município
contratar uma empresa, que contrate o mais rápido possível, pois está ficando complicado. Disse que todos
estão cientes de que chegando o inverno, anoitece mais cedo, quem vai para o colégio e quem trabalha
precisam de iluminação pública, então espera que o Prefeito seja ágil – dizendo parecer que ele já está
trabalhando nisso – para que a comunidade tenha o mais breve possível esses serviços que são essenciais.
Afirmou estar ciente de que estão retomando o serviço de conserto das estradas do interior, mencionando
que ele mesmo passou por uma estrada em Padre Tomé, que vai em direção a ERS-239 do Rio da Ilha, que
foi feita pela administração, e aproveitou para citar que pessoas de Padre Tomé também estão pedindo seja
feito um patrolamento na estrada de Padre Tomé, e também na estrada do XXX Encerrou encaminhando
votos de pesar aos familiares e amigos de Juarez Nogueira do Amaral, que veio a falecer no último dia 20
de fevereiro, um Ex-Vereador, deixou registrado então seus sentimentos ao qual representou também o
Partido Progressista nessa Casa. Encerrou desejando a todos uma boa semana e lembrando que segundafeira estará de volta falando com a comunidade. VEREADOR LUIS FELIPE LUZ LEHNEN (PSDB):
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Saudou o Presidente da Câmara, as Vereadoras e Vereadores, a assistência presente, e amigos que
acompanham a Sessão pela TV Câmara no YouTube e demais meios de comunicação que cobrem os atos
legislativos da Casa. Saudou também ao Anderson, desejando-lhe boas vindas. Citou querer abordar algo
que viu nas redes sociais. Mencionou estar ciente de que alguns dos Vereadores são muito críticos quanto
a alguns grupos no Facebook, mas acredita que enquanto Vereadores e homens e mulheres públicos, não
devem temer a opinião Popular, precisando ouvir e reter aquilo que é bom e colocar em prática no
mandato. Informou que na semana anterior, o Presidente do Democratas, Senhor Mauricio Sousa sugeriu –
via rede social – que a Casa Legislativa criasse um espaço público para que a comunidade pudesse se
manifestar com ideias e projetos que possam apresentar soluções para problemas do cotidiano do
município. Salientou pensar que a ideia é de extremo valor, ciente de que todos os membros da Mesa
Diretora foram marcados naquela postagem. Fez então quórum àquela ideia de sugerir que essa Mesa
Diretora crie um balcão de projetos e permita desta forma que os cidadãos contribuam efetivamente com
as suas ideias para solução e/ou apresentação de políticas públicas para serem utilizadas na cidade, tendo
certeza que o propositor da ideia não iria se opor em sentar com a Mesa Diretora, juntamente dos demais
Vereadores, para explanar acerca de como isso poderia ser colocado em prática, demonstrando seu apoio a
tal ação. Sugeriu à Mesa Diretora que agende uma reunião com o senhor Mauricio Sousa e que também
convide todos os demais Vereadores para que se façam presentes para que possam discutir essa ideia e
possibilitar abrir as portas do Legislativo de uma maneira ainda maior para que a comunidade possa se
manifestar e participar de iniciativas diferentes na melhoria do município. Lembrou estarmos nos
aproximando do outono e do inverno, o que é uma preocupação para todo o interior, afinal a cidade tem
uma extensão gigantesca com mais de 600 km de chão batido, e se não for iniciada uma operação
imediata, serão enfrentados grandes problemas, gerando grandes transtornos à população do interior e até
mesmo da cidade, onde ainda não há pavimentação. Solicitou então que a Secretaria de Obras se empenhe
o máximo possível e aloque os recursos necessários para que se possam enfrentar o outono, enfrentar o
inverno, com as estradas em melhores condições. Informou ter apresentado alguns pedidos de informação,
requerimentos e indicações, sendo um deles, questionando a empresa Onze Construtora e Urbanizadora
sobre quais as razões para ter sido reduzido o recolhimento ou mesmo não mais recolhidos os lixos no
município de Taquara em diversas ruas e até mesmo no interior. Citou ser sabido e notório que foi
reduzido consideravelmente essa prestação de serviço, o que vem trazendo grandes transtornos à
população, justificando que já que o Executivo não responde, quem sabe a empresa possa responder.
Informou ter escutado diversas reclamações da comunidade do Bairro Nossa Senhora de Fátima com
problemas acerca da iluminação pública daquele bairro, portanto pediu também que o Executivo proceda
numa revisão e no conserto dessas suas lâmpadas para que os moradores do Bairro Nossa Senhora de
Fátima possam se sentir mais seguros. Mencionou também ter sido procurado por moradores e usuários do
Posto 24 Horas solicitando melhorias na calçada e na pavimentação do entorno do Posto 24 Horas e
afirmou ter feito esse encaminhamento. Continuou dizendo que em uma casa nas proximidades do posto
foi instalado um refletor, o qual queimou e na última troca de lâmpada foi virado esse refletor quase para
dentro da casa de um morador que não consegue mais usar sua varanda devido à luz estar focada lá,
portanto solicitou que a Secretaria proceda no conserto desta luminária. Informou por último que a cidade
ainda possui inúmeros postes de madeira, e há relatos de moradores que tem aberto protocolos, e pedido à
revisão desses postes e a troca por parte da RGE, o que não está acontecendo, argumentando que ainda no
final de semana que antecedeu ao Carnaval, tiveram dois postes caídos no bairro Nossa Senhora de
Fátima, o que causou inúmeros transtornos para aquela população com várias horas sem energia, causado
por mais um descaso da RGE. Encaminhou então um pedido para que proceda com uma revisão na cidade
inteira e que inicie ou de sequência na troca destes postes. Expressou sua vontade em falar de outro
projeto, mas seu tempo havia esgotado, e na próxima semana traria em sua pauta, que é um projeto de sua
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autoria que entrou na tramitação no mesmo dia dessa Sessão, o qual institui obrigações para o
cumprimento da transparência na gestão fiscal do município de Taquara. Encerrou agradecendo, desejando
uma boa semana a todos e lembrando que seu gabinete segue à disposição da comunidade. Neste
momento, o Presidente da Câmara, Vereador Telmo Vieira transferiu o exercício da presidência a
Vereadora Mônica Juliana Facio para que pudesse se manifestar em tribuna. VEREADOR TELMO
VIEIRA (PTB): Saudou a Vereadora Mônica, como Presidente em Exercício, os demais Vereadores e
Vereadoras, o público prestigiava a Sessão, os ouvintes da Rádio Taquara, e demais veículos de
comunicação que acompanhavam. Iniciou seu pronunciamento dizendo que esteve no exercício de suas
atribuições, na companhia do Secretário Distrital de Padilha, Mário Pires, fazendo umas visitas no interior
do distrito de Padilha, pois se sabe que começou o ano letivo, e se tem o transporte escolar, com o
itinerário por aquelas ruas, aquelas estradas do interior, a Duque de Caxias, a Batingueira, no Feiche, no
Passo da Ilha, entre outras, mas justificou ter identificado àquela área porque foi onde esteve com
Secretário. Informou que foi identificada uma grande necessidade de roçada na região. Afirmou estar
ciente da perseverança e do comprometimento do Secretário Mário Pires em realizar essas demandas, mas
também sabe da dificuldade enfrentada por ele pela falta do maquinário, porque hoje ele está com o trator
roçadeira, mas ele está dividindo esse trator roçadeira com o Rio da Ilha, e também com a Secretaria de
Agricultura. Explicou que o Secretário Mário Pires, comprometido com a sua função, lhe mostrou o que
ele anda atacando lá, e se é grande a área de terra principalmente naquele distrito, disse para se imaginar
em todo dia interior do município. Sugeriu também ao prefeito Titinho, que proceda com uma
terceirização, pois acredita que com esse maquinário que se tem, de dois tratores roçadeira, não será
possível que até o inverno absorver essas demandas principalmente de roçada, pois segundo o Vereador,
mesmo com o prefeito Tito fazendo todos os encaminhamentos que fez em seu mandato passado, não se
consegue contemplar todo o maquinário necessário para que se consiga contemplar a essas demandas.
Citou também o Distrito de Rio da Ilha, com muitos quilômetros de estradas, também o Distrito de
Fazenda Fialho, Santa Cruz e região. Sugeriu então que se vá conversar com o prefeito, porque se sabe que
não vai se conseguir e as estradas estão um caos, sendo aonde transita o transporte escolar, trazendo
insegurança para as crianças, sendo tudo na situação de roçada. Cedeu um aparte ao Vereador Nelson
José Martins, o qual o convidou para que vá olhar a Estrada da Cachoeira, onde vão começar a colher o
arroz, pois patrolaram e não tiraram a água da estrada, e comentou que passando um caminhão com 40 mil
quilos em cima, será um caos. Retomando a palavra, o Vereador Telmo Vieira informou que posterior a
isso, conversando com o Luiz, Secretário de Obras, o qual também se mostrou disposto a tentar atender
todas as comunidades, mas afirmou estar ciente da dificuldade, portanto pediu paciência para as
comunidades, por entender que com a falta de maquinário que o município tem, os Secretários estão
imbuídos em fazer o seu melhor. Em visita ao Bairro Santa Maria, identificou aquela situação que
acontece na travessia da ERS-115, que é uma canalização aonde que não foi feito uma boca de lobo, não
foi feito um bueiro, e aquela comunidade em cima de muita chuva se coloca em situação difícil, pois alaga
aquela região, fazendo então a solicitação de que seja providenciada a melhoria naquela região. Informou
que teve uma resposta ao Ofício da Casa referente às ações que a EGR está fazendo na ERS-239 de
melhoria asfáltica de Taquara à Riozinho, o qual dizia: “Em resposta ao Ofício supracitado advindo da
Câmara de Vereadores de Taquara, informou que eu acesso na travessia da ERS-239 entre os Bairros
Empresa e Santa Terezinha está em fase de Conclusão do projeto final de engenharia da obra de aumento
de capacidade da rodovia, conclusão prevista para o mês de março, também o acesso da ERS-239 entre
os Bairros Ideal e Medianeira está em fase de conclusão projeto final de engenharia da obra de aumento
de capacidade da rodovia, com conclusão prevista para o mês de março.” Pediu então que se prestasse
bastante atenção nesse informe, onde foi solicitado também uma passarela na ERS-115, e informou que a
resposta foi que a instalação de uma passarela na ERS-115, Avenida ao Oscar Diniz Rangel, que facilite a
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passagem dos pedestres do bairro Santa Maria ao Centro e vice-versa, dentro dos elementos que compõem
o perímetro de exploração de rodovias, não contempla esse tipo de obra de arte neste momento. Afirmou
então terem a resposta de que não haverá aquela passarela ali, e como não haverá então solicitou que
sejam previstas pinturas, e alguma medida de segurança na travessia dessas rodovias, porque se sabe dos
acidentes que andam acontecendo. Informou ter feito votos de pesar aos familiares do Senhor Mário
Carlos da Rosa, um cidadão que conhecia há muito tempo, que antes de conhecê-lo era amigo de sua
família, o qual seus filhos são servidores públicos, um homem que criou sua família no âmbito religioso e
fundado na educação, afirmando ter cumprido sua missão, e deixou todos com saudades. Encerrou dizendo
ter mais coisas para falar, mas agradeceu a Deus e ao tempo, desejando a todos uma boa semana. Antes de
devolver os trabalhos da presidência, a Vereadora Mônica Juliana Facio disse que gostaria de reiterar o
convite novamente para reunião da instalação do “Comitê Municipal Contra a Reforma da Previdência”,
no Espaço Democrático do Paranhana, localizado na Rua Pinheiro Machado, em frente ao Xis do Fofão, às
19h do dia que sucedeu a essa Sessão. Salientou então a importância de que cada um e cada uma se façam
presentes, justificando que só com a força de todos, de todos os setores e de todos os partidos que será
possível frear essa agenda de retirada de direitos. Colocou-se à disposição posteriormente dos Vereadores
e Vereadoras da Casa para qualquer esclarecimento a respeito deste dia. E seguida, devolveu a presidência
ao Vereador Telmo Vieira. Após a Palavra em Expediente o Presidente fez o seguinte convite a pedido
da Frente Parlamentar de Homens pelo Fim da Violência Contra Mulher: Cerimônia do Ato de Instalação
desta Frente Parlamentar que ocorrerá no dia 06 de março de 2017, às 17h30min, no Plenário desta Casa
Legislativa que contará com a presença do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do RGS,
Deputado Edegar Pretto. Esta Frente é composta pelos Vereadores Adalberto Carlos Soares, Levi Batista
de Lima Júnior, Moisés Cândido Rangel, Mônica Juliana Facio e Régis Bento de Souza. Nada mais
havendo a tratar, às 19h15min, o Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, convocando a
próxima para o dia 06 de março de 2017, às 18 horas, neste Plenário. 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, 1º de março de 2017.
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