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ATA Nº 4.194 

Aos seis dias do mês de março do ano de 2017, às 18h25min, no Plenário da Câmara de Vereadores de 

Taquara/RS, realizou-se a 8ª 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. Depois disso 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 Leis e Moção: PROJETO DE LEI N° 031, de 02 de março de 2017 - 

VEREADOR TELMO VIEIRA: Dá nova redação à Lei Municipal Nº 2065/96 que institui a Semana da 

Consciência Negra no Município de Taquara e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 032, de 02 

de março de 2017 - VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Proíbe o Legislativo do Município de 

Taquara, contratar e empossar, para ocupar cargo em comissão ou efetivo, bem como função de confiança 

, pessoa condenada, com sentença transitada em julgado, por crimes previstos na Lei Federal nº 11.340, de 

7 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha. PROJETO DE LEI Nº 033, de 02 de março de 2017 - 

VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Dispõe sobre a proibição de recursos públicos para a 

contratação de artistas que, em suas músicas, desvalorizem, incentivem a violência ou exponham as 

mulheres a situações de constrangimento, ou contenham manifestações de homofobia, discriminação racial 

ou apologia ao uso de drogas ilícitas. PROJETO DE LEI Nº 034, de 06 de março de 2017 - VEREADOR 

RÉGIS BENTO DE SOUZA: Propõe a criação do "Patrulha SPRAY ZAP" como ferramenta de denúncia 

do ato de pichação no Município de Taquara e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 035, de 06 

de março de 2017 - VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Dispõe sobre criação de critérios para a 

venda de tinta spray no Município de Taquara/RS, estabelecendo sanções para venda indevida e dá outras 

providências. PROJETO DE LEI Nº 036, de 06 de março de 2017 - VEREADOR RÉGIS BENTO DE 

SOUZA: Dispõe sobre a implantação de asfalto permeável e rede de captação das águas pluviais nas ruas 

de Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 037, de 06 de março de 2017 - VEREADOR RÉGIS BENTO DE 

SOUZA: Estabelece diretrizes para a implantação do Programa de Atendimento ao Paciente com Câncer e 

seus Familiares no Município de Taquara/RS. PROJETO DE LEI Nº 038, de 06 de março de 2017 - 

VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Institui o "Programa Municipal Remédio Perto" na rede 

pública municipal de saúde, e dá outras providências. PROJETO DE LEI 039, de 06 de março de 2017 - 

VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Isenta do pagamento de tarifas no sistema de transporte 

coletivo municipal de ônibus aos escoteiros e bandeirantes, e dá outras providencias. PROJETO DE LEI 

Nº 040, de 06 de março de 2017 - VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA: Autoriza o Poder Executivo 

a implantar o programa “POUPA TEMPO MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR", e dá outras 
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providências. MOÇÃO DE APOIO N° 007/2017 - VEREADORA MÔNICA JULIANA FACIO: À CEEE 

pela luta dos eletricitários e solidariedade às Fundações e Empresas Públicas ameaçadas de extinção. Após 

a leitura da matéria o Presidente solicitou que a Diretora procedesse na leitura da matéria constante na 

Ordem do Dia, para posterior deliberação em Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI N° 

023/2017 – VEREADORA MÔNICA JULIANA FACIO: Denomina de ERCÍLIA NEVES 

MACHADO um logradouro da cidade de Taquara/RS. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou 

Parecer favorável ao Projeto em relação a sua forma e legalidade e o mesmo foi aprovado por 

unanimidade. Manifestou-se sobre a matéria a Vereadora Mônica. 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.  A Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável ao 

Projeto em relação a sua forma e legalidade e o mesmo foi aprovado por unanimidade. Nesse momento, 

com a concordância dos demais Vereadores, o Presidente colocou em discussão do Plenário, quatro 

Emendas Aditivas, apresentadas pelo Vereador Luis Felipe, respectivas aos quatro Projetos a seguir 

descritos: 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° 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. No instante da discussão, o 

Vereador Luis Felipe Pediu Vistas aos Projetos acima mencionados (026, 027, 028 e 030). O Presidente 

colocou o Pedido de Vistas em votação separada, na qual teve o seguinte resultado: Vistas ao Projeto N° 

026/2017 (Executivo nº 021): Rejeitado por onze votos contrários e três votos favoráveis dos Vereadores 

Luis Felipe, Nelson Martins e Régis de Souza. Vistas ao Projeto N° 027/2017 (Executivo nº 022): 

Rejeitado por onze votos contrários e três votos favoráveis dos Vereadores Luis Felipe, Nelson Martins e 

Régis de Souza. Vistas ao Projeto N° 028/2017 (Executivo nº 023): Rejeitado por onze votos contrários e 

três votos favoráveis dos Vereadores Luis Felipe, Nelson Martins e Régis de Souza (a Vereadora Carmem 

Kirsch fez correção verbal, manifestando seu voto contrário ao Pedido de Vistas, pois sinalizou favorável 

no momento do sistema de votação). O Presidente aceitou a correção verbal. Vistas ao Projeto N° 

030/2017 (Executivo nº 025): Rejeitado por dez votos contrários e quatro votos favoráveis dos 

Vereadores Adalberto Soares, Luis Felipe, Nelson Martins e Régis de Souza. Sobre a matéria 

manifestaram-se os Vereadores: Luis Felipe, Guido Mario, Levi Batista, Nelson Martins, Carmem Kirsch 

e Sirlei Silveira. Após o Presidente com a concordância dos demais Vereadores colocou novamente em 

deliberação do Plenário as quatro Emendas Aditivas, apresentadas pelo Vereador Luis Felipe, respectivas 

aos quatro Projetos. As Emendas foram votadas em bloco e rejeitadas por onze votos contrários e três 

votos favoráveis dos Vereadores Luis Felipe, Nelson Martins e Régis de Souza. A seguir o Presidente 

colocou em votação separada os Projetos em questão, solicitando a leitura dos Pareceres dos mesmos. 

Projeto N° 026/2017 (Executivo nº 021): A Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de 

Orçamento, Finanças e Fiscalização votaram pela aprovação do projeto e rejeição da Emenda Aditiva. O 

Projeto foi aprovado na forma original por treze votos favoráveis e um voto contrário do Vereador Luis 

Felipe. Projeto N° 027/2017 (Executivo nº 022): A Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de 

Orçamento, Finanças e Fiscalização votaram pela aprovação do projeto e rejeição da Emenda Aditiva. O 

Projeto foi aprovado na forma original por treze votos favoráveis e um voto contrário do Vereador Luis 
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Felipe. Projeto N° 028/2017 (Executivo nº 023): A Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de 

Orçamento, Finanças e Fiscalização votaram pela aprovação do projeto e rejeição da Emenda Aditiva. O 

Projeto foi aprovado na forma original por treze votos favoráveis e um voto contrário do Vereador Luis 

Felipe. Projeto N° 030/2017 (Executivo nº 025): Foi apresentada Emenda Retificativa pela Vereadora 

Sirlei Silveira. A Comissão de Constituição e Justiça votou pela aprovação do Projeto acolhendo a 

Emenda Retificativa e pela rejeição da Emenda Aditiva. A Emenda Retificativa foi à votação sendo 

aprovada por unanimidade e posteriormente o Projeto acompanhado da mesma foi aprovado por treze 

votos favoráveis e um voto contrário do Vereador Luis Felipe. 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. A Comissão de Constituição e Justiça votou pela aprovação do Projeto em relação à forma e 

legalidade. A Vereadora Sirlei Silveira, Presidente desta Comissão se absteve na votação. Posto em 

votação, seguido de votação o Projeto foi aprovado por treze votos favoráveis e uma abstenção da 

Vereadora Sirlei Silveira. 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 

057 a 059/2017. Requerimentos de Pedidos de Informações de Nº 026 e 027/2017. Indicações de Nº 

118 a 127/2017. 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 

MARLENE TEREZINHA HAAG (PTB): Saudou o Presidente da Câmara, seus colegas Vereadores e 

Vereadoras, a imprensa presente, e todos os visitantes presentes no Plenário. Parabenizou a Vereadora 

Mônica, pela coragem e pelo desempenho na Frente Parlamentar de Homens Pelo Fim da Violência 

Contra a Mulher, sendo algo necessário por ser impressionante quando se observa os dados coletados, e 

está se vendo ao menos na região, um movimento com bastantes homens se envolvendo com esta causa, 

dizendo se orgulhar de serem colegas, e a Vereadora Mônica também de ser sua nora, se mostrando muito 

orgulhosa por isso. Parabenizou também o Vereador Telmo, por abrir a comissão de ética nessa Casa, 

afirmando já poder ver que essa comissão de ética é necessária e seria necessária já no início, pois talvez a 

chegaria ao ponto que está, pois expressou que lhe constrange constantemente alguns pronunciamentos, o 

que não pode ocorrer. Disse também aos funcionários estaduais, que estão na luta contra as privatizações, 

que é solidária a luta deles, e bradou juntamente deles com um “Fora Sartori”, justificando ser uma das 

piores pragas que o estado já teve, concordando com eles e demonstrando estar na luta juntamente deles. 

Informou que falaria um pouco sobre o dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, afirmando ser um 

dia muito importante para as mulheres, por serem uma categoria lutadora, dizendo também que muito lhe 

orgulha de que nessa Casa existem seis Vereadoras mulheres, citando os nomes de todas complementando 

estar cada uma com a sua causa, todas lutadoras. Comentou que faz 28 anos que sua mãe faleceu, faleceu 

no Dia da Mulher, então pra ela é uma data muito importante, mencionando que sua mãe criou onze filhos, 

dentre eles, oito mulheres, e nesta hora, parabenizou também todas essas oitos mulheres, que são suas 

irmãs e inclusive ela mesma, porque são todas também lutadoras, assim como a sua mãe, a qual foi uma 

grande mulher e Deus buscou no dia da mulher porque segundo a Vereadora, precisava com certeza dela 

na luta lá em cima também. Parabenizou a Dona Olga Facio, uma grande mulher presente no Plenário, 

mãe da Professora Vereadora Mônica, pela garra, pela felicidade, e pelo orgulho que ela tem desta filha 

maravilhosa. Comentou então ser muito bonito uma senhora de bastante idade, mostrando a força da 

mulher, mostrando que mulher realmente faz a diferença, vindo prestigiar sua filha. Informou que esteve 

pela manhã do mesmo dia dessa Sessão na Secretaria de Saúde, e teve a felicidade de saber que no 

hospital as tomografias já estão sendo feitas, e os laudos dos raios-x, das ecografias, estão em andamento 
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também para esta mesma semana. Agradeceu ao Presidente da Câmara, afirmando que teria mais coisas 

para falar, mas deixou para a semana seguinte. Encerrou desejando uma grande semana a todos com 

bastante luz e paz. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL (PSC): Saudou o Presidente da 

Câmara, os demais colegas Vereadores e a comunidade, saudou as vereadoras Mônica, Carmem, Marlene, 

Sirlei, Sandra e Magali, e todas as demais mulheres pela semana da mulher. Com a palavra, iniciou sua 

fala abordando a instalação da frente parlamentar de homens pelo fim da violência contra as mulheres, 

uma frente parlamentar proposta pela Vereadora Mônica, parabenizou mais uma vez a Vereadora pela sua 

iniciativa e ressaltou sua importância. O vereador lembrou que está no segundo mandato (quinto ano de 

atuação como vereador) e que nesse tempo presenciou muitas frentes parlamentares (inclusive o mesmo 

sendo autor de algumas), porém mesmo com essa diversidade, pouco observou produtividade das frentes 

parlamentares de diversos temas que surgem na comunidade.  Citou o Secretário da Educação, sugerindo 

para que trabalhassem na prevenção em escolas municipais, adicionou ainda que quando bem organizado 

não são necessários recursos financeiros. Relembrou que participaram de uma reunião da frente 

parlamentar com um grupo de trabalho, estava presente o juiz, o delegado, o padre, o pastor, diversas 

lideranças importantes. Sugeriu que essas lideranças devessem se unir, sugeriu que a frente parlamentar 

criasse um curso para que essas pessoas possam ir às escolas e passar para as crianças a questão do 

combate à violência contra mulher, lembrou ainda que há pessoas qualificadas no grupo de trabalho da 

frente parlamentar para fazer isso, sugeriu que o juiz ou até mesmo os vereadores pudessem desempenhar 

essa função, ou ainda o pastor, o padre, o delegado, relembrou as pessoas qualificadas fizeram parte da 

reunião que fariam mesmo sem recursos financeiros, apenas para o bem comum, emendou no discurso o 

enfrentamento de problemas na questão Econômica do país. Citou a linha de ônibus na localidade de 

Entrepelado, foi procurado por alguns moradores preocupados, pois na verdade esse é um problema que 

vem acontecendo há bastante tempo, a população do interior encontra-se em situação de êxodo, com a 

saída dessas pessoas as demandas tem menor atenção do poder público, como linhas de ônibus, internet e 

telefone. Afirmou novamente que foi procurado pela população de Entrepelado, o mesmo esteve em uma 

reunião com vice-prefeito e com secretário de trânsito, sugeriu que nos próximos dias fosse realizada uma 

reunião com a comunidade, a empresa de ônibus, o poder executivo, o legislativo para tentar chegar a um 

acordo para que houvesse ampliação da linha de ônibus, tentar chegar a um acordo. Cedeu um aparte ao 

Vereador Adalberto Carlos Soares, que informou ao vereador Moisés que haviam retirado o horário do 

meio-dia horário e que seria retomado a partir a presente data em segundas, quartas e sexta, segundo 

informações da própria empresa. Retomando a palavra o Vereador Moisés Cândido Rangel se justificou 

afirmando que não sabia desta informação e que a comunidade procurou diversos vereadores. Cedeu um 

aparte ao Vereador Telmo Vieira que afirmou ter colaborado com aquela comunidade e que foi 

promovido um abaixo-assinado solicitando a volta desses horários de ônibus para a comunidade. O 

Vereador Moisés Cândido Rangel então retomou a palavra, demonstrando satisfação em saber que havia 

vários vereadores engajados na causa da, concluiu então que não havia mais necessidade de uma reunião 

de acordo e que estaria à disposição da população. Encerrou-se solicitando à Secretaria de obras a 

continuação da limpeza das ruas com a máquina “BobCat”, pois havia sido questionado por um morador 

do bairro Loteamento Maciel. Desejou uma boa semana e agradeceu a oportunidade de fala. 

VEREADORA MÔNICA JULIANA FACIO (PT): Iniciou desejando uma boa noite especial às 

queridíssimas e lutadoras colegas Vereadoras, dizendo ser um prazer dividir com elas esse espaço, e 

desejando uma boa noite aos colegas Vereadores, saudou também os eletricitários presentes, dizendo que a 

luta deles é dela, a favor do patrimônio público, contra a privatização, e a favor do acesso aos bens e 

serviços públicos em igualdade de condição a todas as pessoas, autorizando-os a contarem com ela, e a 

contarem com seu mandato, lembrando que na semana seguinte retornará à Tribuna e com certeza irá 
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aprovar essa Moção tendo um parceiro na Assembleia Legislativa que é O Deputado Edegar Pretto, que já 

se manifestou dizendo que é contra o estado mínimo, e contra a privatização. Agradeceu aos colegas 

Vereadores as colegas Vereadoras por terem aprovado de forma unânime ação da Praça do Bairro Santa 

Rosa de Ercília Neves Machado, estando com a Ironi, companheira batalhadora da Associação de 

Moradores, a qual é filha da Ercília, pedindo que leve a homenagem dessa Casa para sua família, em 

gratidão que o Bairro Santa Rosa tem por toda benfeitoria que a mãe dela fez. Agradeceu a presença do 

Vilmar, Presidente da Associação de Moradores, e cumprimentando agradecendo a presença do Vilmar 

saudou o Seu Aldino Presidente Associação Campestre e o Tuca, companheiro de todas as lutas e de todas 

as horas do Morro da Cruz. Explicou que essa Moção de Apoio que apresentou diz muito de sua 

militância, acreditando que quando eleita, foi eleita para representar a população, para fazer um link entre 

aquilo que é a real necessidade da população do Estado e da Cidade com uma ação concreta de políticas 

públicas, então não se pode reduzir direitos, tendo que avançar nos direitos, tanto do Servidor Público 

quanto de quem acessa direito lá na ponta, justificando a apresentação dessa Moção. Utilizou o restante de 

seu tempo para falar de uma agenda que para ela é muito prazerosa de falar, que é a respeito do 

protagonismo da equidade da mulher. Argumentou que a semana da mulher é uma semana de luta, uma 

semana de resistência a todo e qualquer tipo de opressão e preconceito, e de uma forma muito especial 

saudou sua mãe, que tem 76 anos, e justificou que se é essa mulher comprometida com a justiça social, 

comprometida com a luta social, deve isso a sua mãe, pela mulher que ela é, e por tudo o que ensinou, por 

tudo que lhe educou, de que não se pode tolerar nenhum tipo de injustiça, e tudo o que se quer para si, é 

preciso lutar pelo outro, agradecendo então por estar sempre com ela em todas as agendas, lhe 

acompanhando de uma forma muito solidária e de uma forma muito comprometida. Falou então a respeito 

da agenda da semana da mulher que o mandato estará desempenhando. Comunicou que no dia 8 estará 

com uma roda de conversa com o tema: “juntas podemos mais”, no Morro da Cruz às 16h na igreja da 

comunidade, convidou então as mulheres que estavam escutando e que moram lá nas proximidades. 

Informou que no dia 8 também estaria com a mateada “Todos e Todas Contra Reforma da Previdência” na 

Praça Marechal Deodoro, sendo essa uma pauta que está sendo trazida pelo Comitê Municipal Contra a 

Reforma da Previdência, então convido a todos. Informou também que no dia 9 estaria com uma roda de 

conversa do tema: “juntas podemos mais”, na comunidade Campestre junto com seu Aldino às 18h30min. 

Continuou dizendo que no dia 10 estaria com o Sarau (atividade cultural, “Poesia Para Elas e Por Elas) no 

Espaço Paranhana, em frente ao Xis do Fofão, e no dia 11 estaria ocupando o centro de Taquara com o 

tema: “Reforma da Previdência, o que afeta as mulheres”, panfleteando e fazendo um grande 

“bandeiraço”. Encerrou homenageando todas as mulheres através de uma fala da queridíssima Cora 

Coralina que diz: “Eu sou aquela mulher há quem o tempo muito ensinou, ensinou a amar a vida e não 

desistir da luta, recomeçar na derrota e renunciar as palavras e pensamentos negativos, acreditar nos 

valores humanos e desenvolver a ação mais solidária possível.” Desejou uma boa semana de muita luz 

muita energia e da boa luta a todos. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou a Mesa 

Diretora, os demais Vereadores, e as pessoas presentes no plenário. Solicitou a informação sobre o 

Hospital ter recebido o dinheiro ou não, porque na semana anterior não tinha raio-x no Hospital, pelo fato 

do aparelho estar quebrado. Informou ter conseguido uma emenda – pois já fez esse pedido por mais vezes 

solicitando que o Hospital lhe informe – para comprar um aparelho de raio-x e um carrinho para anestesia, 

porque o que tinha lá não funcionava. Afirmou que o carrinho ele sabe que foi comprado, já o aparelho ele 

não sabe, mas se é aquele antigo, que quando chegar o dinheiro – se não receberam ainda – que compre 

um aparelho para as pessoas não estarem correndo de um lado para outro também, o que é complicado, 

pois a secretaria manda de um lado para o outro. Solicitou que alguém da Comissão de Saúde vá até o 

hospital procurar uma pessoa que está baixada por uma picada de cobra. Questionou o Presidente da 
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Câmara se estava lembrado do que aconteceu no ano anterior, afirmando que aconteceu muito pior agora, 

pois uma pessoa do interior foi picada por uma cobra, foi para o Hospital e ficou mais de 20 horas sem ter 

o soro, e só foi atendida porque o Beto procurou Doutor Paulo e conseguiram que a pessoa fosse atendida. 

Exclamou ser uma vergonha, o hospital não ter o soro, pois é dado pelo Governo, e se tiver que comprar 

eles tem que comprar para ter, não interessa. Questionou estarem aí pra quê. Explicou que a pessoa está lá 

baixada com a perna toda roxa, e pode comprometer porque veneno de cobra é complicado. Cedeu um 

aparte ao Vereador Guido Mario Prass Filho, o qual informou que convidou as duas colegas Vereadoras 

para que no dia seguinte ao dessa Sessão fossem pela manhã às 9:30, comentando que lhe ligaram também 

sobre esse fato. Retomando a palavra, o Vereador Nelson José Martins disse que está no vigésimo nono 

ano nessa Casa, sem dever nada para político nenhum, nem político fora do meu partido, e nem de seu 

partido, por isso pode falar. Pediu para que o Presidente Michel Temer tenha um pouco de vergonha e 

largue fora, informou então que um ministro disse que um preso custava no mínimo R$ 2.480,00 para o 

Governo, e aqui fora, a previdência aumenta o salário para R$ 937,00 reafirmando ter que “largar fora”. 

Citou lembrar que quando tinha um problema, que em Taquara era a CEEE e as pessoas reclamavam, em 

duas horas estavam sendo atendidos, mas hoje lá onde o Vereador tem um sítio, foi prometido em quatro 

horas arrumar e ficou dois dias, então as pessoas perderam carne, por causa de um poste caído. Continuou 

dizendo que o pior não é isso, citou não saber se ele (Governador) conseguiu fechar, perto da PUC tem a 

Fundação de Pesquisa da Saúde, e não sabe o motivo mas ele (Governador) estava querendo fechar. Disse 

então que se for fechar uma Fundação de Pesquisa da Saúde, então pode-se fechar tudo. Afirmou que os 

partidos que acompanham o governo, precisam se manifestar nisso também, porque o seu Deputado, não 

se elegeu, mas assumiu, o Deputado Costela, mandou colocar o gabinete dele a sua disposição e não 

aceitou, justificando não ter aceitado pois estava votando coisas das quais o Vereador Nelson era 

contrário, dizendo ainda não precisar mais lhe procurar em Taquara. Reafirmou não dever nada para ele, 

por não ter pego um centavo dele, sendo essa a sua vantagem, não dever nada para político nenhum. Disse 

ainda que quem parcela salário e não paga fundo de aposentadoria, está errado, sugerindo que eles tirem os 

cargos em comissão e coloquem o dinheiro onde tem que botar. Dirigiu-se ao pessoal da CEEE, 

lamentando-se de não ter ficado a CEEE em Taquara, pois sabe tendo um problema, a pessoa até lá, 

reclamava, e tinha o atendimento, mas hoje prometem quatro horas, oito horas, e passam-se mais de vinte 

e quatro horas e o pessoal do interior perdeu as coisas que tinham no freezer, sendo isso uma vergonha, e 

segundo ele, deveria fazer que indenizassem tudo, sendo essa  a grande verdade. Encerrou então dizendo 

ser isso o que tinha pra falar VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PP): Cumprimentou 

o Presidente da Câmara, demais componentes da Mesa Diretora, colegas Vereadores, fez também uma 

saudação especial as colegas Vereadoras do Legislativo Taquariense, a comunidade que assistia à Sessão, 

e uma saudação especial aos funcionários da estatal CEEE, se solidariza com a luta deles, porque como diz 

bem na camiseta “Não deixe privatizar o que é seu também”. Mencionou que quando houver uma 

administração que saiba realmente administrar o Estado, ela vai focar naquilo que é preciso fazer, e 

quando dizem que essas estatais são cabides de emprego, significa que são estão sendo mal administradas, 

porque o bom administrador vai saber fazer com que não sejam apenas cabides de emprego. Afirmou estar 

ciente do papel fundamental do trabalho que é realizado por eles, solidarizando-se com essa luta também. 

Comentou ter uma crença que lhe diz que cada pessoa está exatamente no lugar que deve estar e no 

momento que deve estar, e assim que tem conduzido a sua vida. Informou que há catorze anos é lutadora 

de uma causa no município de Taquara, e todos lhe conhecem pela luta na causa animal, não significando 

que não existam outras causas prioritárias, ou outros problemas que precisam ser administrados, mas ela 

pensa que está na luta que precisa estar lutando pelo que acredita. Deixou um convite a comunidade 

taquarense a participar neste sábado de um evento que acontecerá na rua coberta que é o “Liquida Tudo”, 
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uma realização do Sindilojas com apoio da Fecomercio do Rio Grande do Sul, onde eu comércio 

taquarense estará promovendo uma grande liquidação de seus estoques e também a Apata estará fazendo 

uma feira de adoção de animais ao longo deste sábado, deixando o convite. Mencionou então o dia 8 de 

Março, não falando com alegria que gostaria de falar, mas ainda relembrando os fatos tristes que 

envolvem a comemoração desta data, explicou que essa data é lembrada em todo mundo pelas 

manifestações que reafirmam a luta feminina pelo fim da violência, pelo fim do preconceito, e pelo fim da 

discriminação contra a mulher. Disse ainda que esse dia foi criado como reconhecimento à luta por 

direitos iguais para as mulheres, e passou a ganhar força principalmente durante o fim do século XIX. 

Questionou então o que sobrou desse espírito de luta e mobilização por direitos iguais, passados mais de 

cem anos desses protestos e movimentos. Questionou também quais os desafios ainda existentes pelos 

quais precisam passar. Destacou a maior participação da mulher no mercado de trabalho e em setores 

também como a política, citando que felizmente Taquara é um bom exemplo com o seu legislativo no qual 

elegeu seis mulheres para representar a comunidade. Afirmou que apesar disso, os desafios ainda estão 

presentes, e o país ainda não tem um projeto de combate, por exemplo, a gravidez na adolescência. 

Argumentou que se fala muito em respeito à mulher, mas a adolescente ainda não aprendeu a se respeitar, 

não tendo os seus direitos respeitados. Afirmou que existem preconceitos muito introjetados na mulher 

brasileira, e enquanto se tiver esse nível de falta de consciência, é difícil pensar em projetos maiores, e é 

preciso respeitar a mulher não somente no dia 8 de Março, mas também em todos os outros 364 dias do 

ano, a começar pelo respeito próprio que muitas mulheres ainda precisam conquistar, porque a mulher 

precisa mostrar que é muito mais do que um simples fruto tirado da costela de um homem, o que em um 

momento da história foi dito, não por uma mulher, mas por um homem. Continuou dizendo que ainda, 

infelizmente, mulheres ilustram as páginas policiais dos jornais mundo afora, seja por causa de violência 

sexual, verbal, e física, afirmando que ainda é preciso que se afirmem como mulheres, para ter o direito de 

receber salários iguais, ou melhores do que dos homens, quando na verdade fazem um trabalho igual, ou 

até mesmo melhor e maior do que um homem ninguém. Afirmou que ninguém tem o direito de violar o 

corpo físico de uma mulher, que ninguém tem o direito de violar o emocional de uma mulher, sendo elas o 

resultado de das múltiplas experiências que passam ao longo da vida, e tem o direito de escolher quem 

querem ser, como querem se vestir, aonde querem trabalhar, o que querem fazer na nossa vida, e é isso 

que a mulher precisa entender, sendo todos responsáveis por esta consciência, porque ao educar os filhos 

em casa, ali a consciência já precisa ser desenvolvida, desde pequeno e através da educação, através do 

exemplo que se conquista aos poucos o espaço que se tem direito de ter na sociedade. Desejou que esse 

dia 8 de Março, as mulheres consigam realmente ocupar o espaço que elas querem e podem ocupar nessa 

sociedade. Encerrou com um muito obrigado. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES 

DA SILVEIRA (PTB): Cumprimentou o Presidente da Mesa Diretora, seus colegas Vereadores, as 

pessoas presentes no Plenário, as que acompanham através dos meios de comunicação, os representantes 

da CEEE e da Senergisul presentes e contando com o apoio desse Legislativo com iniciativa da Vereadora 

Mônica parabenizando-a pela bela iniciativa. Salientou a importantância, justificando ter dado uma olhada 

por ser curiosa, na folha lá na página deles, e viu que também tem outras Câmaras de Vereadores fazendo 

a moção de apoio à luta deles. Uma luta que não é só deles, devendo ser de todo cidadão Gaúcho, porque 

na verdade isso não é do governo, isso é do povo, então é uma instituição que precisa passar pelo voto da 

população se ela quer ou não quer seja privatizada. Afirmou não entender porque o governo quer 

privatizar uma empresa que dá lucro, que utiliza o recurso para outras finalidades, não conseguindo ter 

essa compreensão, lembrando que vê e conversa com o pessoal representante da Corsan, que também é 

uma empresa superavitária. Questionou os motivos para privatizar, dizendo que não dá para entender. 

Afirmou acreditar ser importante essa luta, se colocando também a disposição para que precisando, estar 
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presente e assinar qualquer documento que vier a acontecer, sugerindo que se empenhem, e conquistem e 

outras Câmaras Legislativas para que elas também façam moções, pois elas significam quando em grande 

número, o que é importante para a luta ser uma luta exitosa. Parabenizou-os por estarem neste Plenário e 

parabenizou-os pela luta que é importante para todo cidadão e cidadã Gaúcha. Comentou sobre a 

representação de seis mulheres nessa Câmara de Vereadores, justificando a importância de comentar isto, 

porque não viu outra Câmara de Vereadores, nem longe nem próxima, com tantas mulheres representando. 

Afirmou saber que a política é mais ou menos essencialmente masculina, não dizendo machista para não 

ofender ninguém, mas masculina, pois se vê mais homens do que mulheres. Comunicou sentir muito 

orgulho de estar dentro da Câmara de Vereadores cumprindo seu segundo mandato, e com tantas mulheres 

fazendo parte, e em nome dessas mulheres guerreiras (Vereadoras), parabenizou toda a mulher taquarense, 

toda a mulher gaúcha e toda a mulher brasileira que sabem fazer tanto ao mesmo tempo, realiza tanto, e 

sempre com qualidade. Mencionou que a mulher consegue – pedindo perdão aos homens – fazer várias 

coisas ao mesmo tempo, e fazer bem feito, o que não é um privilégio, mas uma conquista genética, porque 

ela tem condições de fazer, sendo comprovado pela ciência que o homem não tem essa capacidade, 

pedindo para que aceitem bem, pois isso não é um demérito, mas é porque a mulher consegue realmente. 

Citou que sempre diz que a diferença entre o homem à frente e a mulher administrando, é que a mulher 

realiza e ela acaba enfeitando, o que torna tudo melhor para quem está no entorno, por isso mulher tem 

uma capacidade administrativa e uma boa capacidade de gestar e gerenciar problemas, parabenizando a 

todas as mulheres. Falou a respeito da implementação do programa solidário no comércio taquarense e da 

importante sinalização do Rotary, o clube de serviço que assumiu a frente desse propósito. Questionou a 

intenção do Rotary assumindo o troco solidário que é uma caixinha no comércio taquariense onde tem um 

lugar destinado ao Hospital Bom Jesus em um outro acoplado destinado ao Lar Padilha. Explicou então 

que o Rotary tem a intenção de fazer uma campanha de divulgação para ver se consegue envolver o 

comércio taquarense para quando o cidadão favor pagar a sua conta e finalizar o contato com a loja, a 

pessoa que está do lado do balcão possa dizer: “nós temos aqui o troco solidário que é destinado ao Lar 

Padilha e o Hospital Bom Jesus, você gostaria de fazer a sua doação?” Questionou então como se 

consegue conquistar isso, respondendo que com uma boa campanha publicitária, e o Rotary encampou 

essa campanha, e começa esse importante trabalho. Mencionou a Farmácia Panvél em Taquara que instiga 

o cidadão taquarense, e o dinheiro arrecadado nessa farmácia vai para a Santa Casa e para o Hospital Geral 

de Novo Hamburgo, não ficando em Taquara. Informou que o pessoal tem feito essas doações, porque ele 

atende a uma provocação de quem está à frente do balcão do comércio. Salientou então a importância de 

que o comércio taquarense encampe essa ideia, e que o Rotary, por terem encampado a ideia também, 

tenha sucesso nessa divulgação nessa campanha publicitária. Encerrou dizendo que os atletas do Projeto 

BEM, retomaram as atividades no sábado anterior a essa Sessão, pela manhã, e tiveram lá a presença de 

dois voluntários, o Alisson e o Igor, que fizeram as inscrições e foram inscritos no sábado, mais 30 

crianças, comentando que estes meninos voluntários estarão no Campo do Palmeiras no sábado seguinte, 

então dirigiu-se a quem tem intenção ainda de colocar o seu filho ou filha para treinar o esporte no Campo 

do Palmeiras, terá estes voluntários fazendo a inscrição ainda no próximo sábado, mas será o último dia de 

inscrição, e gostaria então que quem estava lhe ouvindo, que comunicasse os jovens de 7 a 17 anos que 

queira participar da escolinha de futebol no Campo do Palmeiras, que pode participar ainda, indo fazer a 

sua inscrição no próximo sábado no próprio Campo do Palmeiras. Agradeceu o tempo que lhe foi 

dispensado, e desejou a todos uma excelente semana. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES 

(PP): Cumprimentou os membros da mesa, os colegas Vereadores e Vereadoras, as pessoas presentes no 

Plenário, a imprensa, e a todos os ouvintes da Rádio Taquara. Iniciou seu pronunciamento sendo solidário 

ao pessoal da CEEE, que estão nesta luta contra a privatização, afirmando também ser contra, lembrando 



Ata nº 4.194, de 06 de março de 2017                                                                                             Página 9 de 15 

 

ter sido favorável a moção encaminhada pela sua colega Vereadora Mônica, pois em sua opinião não se 

deve estar vendendo coisas do Estado, vendendo o próprio patrimônio, acreditando que se deve manter, 

afinal tanta coisa já foi jogada ao lixo, então a CEEE seria mais uma, sendo extremamente favorável à luta 

que eles vêm fazendo. Informou que estava lendo na manhã do mesmo dia dessa Sessão no Jornal Zero 

Hora, onde uma notícia dizia assim “Crise tira usuários de planos de saúde e pressiona o SUS.” Informou 

que em dois anos o setor já perdeu 78 mil clientes no Estado do Rio Grande do Sul, e levando estes a 

procura pela rede pública, que é o SUS, que no mesmo período teve uma redução de 11,2% dos repasses 

federais, o que significa que aumenta a demanda e diminui os repasses, complicando cada vez mais o 

atendimento pelo SUS. Explicou que essa diminuição atribui à crise econômica que atravessa o país, o 

aumento de desemprego, e a queda na renda da população. Comentou que estava olhando o “Bom Dia io 

Grande” no mesmo dia dessa Sessão, e em Brasília, na capital federal, a saúde está um caos, lá “nas 

barbas” do Governo Federal. Mencionou que às vezes as pessoas reclamam aqui na cidade por ter 

esperado uma hora na fila para ser atendido, ou por ter esperado duas horas. Afirmou que até às entende, 

pois reclamam com razão muitas vezes, mas se for olhar um pouquinho adiante, a saúde do município 

ainda está 100%, precisando melhorar muito, mas comparando com outros municípios, estado e Brasil 

inteiro, pode-se dizer que está boa. Citou que o que lhe deixa otimista é que em recente pesquisa de 

mercado, indica o crescimento do PIB e a instabilidade inflacionária, o que pode gerar um novo processo 

de retomada do desenvolvimento do consumo e do mercado de trabalho, tendo esperança, e torcendo que 

seja por aí. Retirou uma indicação a qual já foi feita nos últimos dois anos para que o Executivo Municipal 

possa investir um pouco no visual da cidade, mencionando que no retorno da ERS-239, perto da 

Churrascaria Lampertti, fez uma indicação para embelezar aqueles canteiros, fazendo um pórtico com o 

nome “Taquara”, porque as pessoas chegam a Taquara e não tem nada que diz que está chegando a 

Taquara. Afirmou que muitas pessoas por aqui passam e não sabem que estão passando por Taquara, 

portanto está retirando esse pedido, ciente de que não foi feito no ano anterior porque foi feita toda aquela 

remodelação dos canteiros que por sinal ficou muito bom, e não dá mais aquele congestionamento, mas 

que agora espera que o Executivo possa pensar com carinho e fazer um investimento naqueles canteiros 

para embelezar um pouco a cidade. Informou estar fazendo uma indicação para que a Secretaria de 

Educação coloque quatro aparelhos de ar-condicionado no Colégio 25 de Julho do Entrepelado, o qual tem 

quatro salas de aula naquela localidade e não tem ar-condicionado, comentando que esteve visitando o 

lugar dias atrás e crianças pequenas estavam lá passando calor na sala de aula, portanto acredita que seja 

importante que se coloque ar-condicionado. Finalizou parabenizando todas as mulheres, as servidoras 

dessa Casa, as Vereadoras dessa Casa, cumprimentando sua esposa que certamente estava em casa 

escutando, sua mãe que mora no interior, abraçando a todos e dizendo o quanto são importantes às 

mulheres em sua vida. Enviou um abraço e desejou a todos uma boa semana. VEREADORA CARMEM 

SOLANGE KIRSCH DA SILVA (PTB): Com a permissão do Presidente da Câmara, cumprimentou a 

Dona Olga Faccio, também a Dona Ticiane Silva que estavam presentes no Plenário, e em nome delas, 

cumprimentou as demais Vereadoras da Casa. Também cumprimentou a Senhora Marilene, presente na 

Mesa Diretora, e em nome dela, cumprimentou a todas as servidoras mulheres da Casa, desejando uma 

boa noite em nome delas a todas as mulheres da Cidade de Taquara que ouviam a Sessão, desejando-lhes 

parabéns pelo dia (também desta Vereadora) lembrado e comemorado dia 8 de março. Explicou que na 

verdade, o dia da mulher é todos os dias, tendo o privilégio de ser homenageada nesse dia, e disse ainda 

que dia de oito de março, como todos os dias do ano, tem mulheres nascendo, trazendo mais meninas e 

homens no mundo. Desejou então que Deus sempre abençoe a todos. Cumprimentou o Presidente da 

Câmara, e ao lhe cumprimentar, cumprimentou os demais Vereadores da Casa, cumprimentou também os 

homens presentes no plenário, o pessoal da CEEE, que reivindicam seus direitos, parabenizando-os e 
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desejo-lhes toda a sorte para eles nessa luta. Iniciou seu pronunciamento falando a respeito da ponte, 

mencionando que ela como mulher, – comentou ter sido eleita, dizendo que hoje tem orgulho de ser a 

Vereadora mais votada da cidade de Taquara, agradecendo aos seus eleitores – representando todas as 

mulheres do interior, e preocupada com essa ponte, onde mulheres já foram atacadas naquela ponte, 

lembrando que já tentou passar com a sinaleira fechada e já foi multada. Afirmou que homens dirigindo já 

lhe empurraram três ou quatro vezes para que caísse da ponte pra baixo, passando às vezes com socorro, e 

lembrou que foi recebido na Casa o Secretário de Obras do Estado, Deputadod e até o Diretor do DAER. 

Mencionou estar contando os dias nos dedos, porque se em 60 dias não tiver movimentação do conserto da 

ponte e da ERS-239, quer que o povo taquarense juntamente dela, se una para tirar aquela sinaleira de lá, 

pois vive fugindo dali de madrugada, argumentando que homens ainda não tem tanto medo, por terem um 

pouco mais de agilidade para fugir, mas a mulher não tem, então deixou dito que se 60 dias avisará nessa 

Casa, pois eles prometeram e para ela não interessa o partido, podendo ser o do seu partido, podendo ser 

quem for que estiver no Governo, se estiver fazendo errado, ela cobra, justificando estar nessa Casa para 

fazer isso, pois veio a essa Casa para defender a população e está aqui para defender e votar no que a sua 

consciência pede, porque pensa que político não lhe elege, que quem conseguiu lhe colocar na Câmara foi 

o voto popular da cidade de Taquara. Enalteceu o dia 8, quarta-feira, parabenizando as mulheres de todo o 

Brasil, guerreiras, estando sempre trabalhando ao lado do homem, porque segundo ela, antigamente se 

dizia que atrás de um grande homem tem sempre uma mulher, mas hoje não se diz assim, se diz que do 

lado do homem tem uma grande mulher, e por isso tem orgulho em dizer que dia 30 de abril é o dia 

nacional da mulher, e dia 8 de março é Internacional e dia 30 de abril é nacional. Encerrou dando parabéns 

às mulheres, respeitando os homens presentes, deixando seu muito obrigado, desejando uma boa noite a 

todos e uma boa semana. VEREADOR DANIEL LAERTE LAHM (PTB): Saudou o Presidente da 

Câmara Vereador Telmo Vieira, da mesma forma a Mesa Diretora, suas nobres colegas Vereadoras e 

colegas Vereadores, público presente no Plenário, veículos de comunicação que transmitem a sessão, e 

também seus colegas conhecidos representantes da CEEE e Senergisul, dizendo estar junto na mesma luta 

com eles, da mesma forma que a Casa está com eles. Informou que no dia dessa Sessão fez algumas 

indicações, e gostaria de uma atenção especial no que diz respeito a uma roçada e uma arrumação de 

calçada na Rua Santarém, no Bairro de mesmo nome, onde antigamente era o famoso Colégio Santarém, 

onde estudou junto do Vereador Telmo, local onde várias crianças ali brincavam, e infelizmente hoje 

devido ao crescimento do mato elas não conseguem fazer essa brincadeira, brincadeira de criança, correr, 

jogar uma bola, não no WhatsApp e no Facebook, mas o que sempre preza de uma infância boa. Informou 

que da mesma forma, pediu que fosse arrumada a calçada daquele local, pois houve alguns deslizamentos 

de terra, os quais já foram sanados, mas infelizmente a calçada não proporciona a circulação dos pedestres. 

Justificou estar pedindo isso de forma emergencial, porque corriqueiramente está estacionado dos dois 

lados caminhões que estão ali estacionados normalmente, mas que evitam a passagem dos pedestres, 

gerando assim uma insegurança muito grande para eles trafegarem no meio da pista, sabendo que ali é 

uma descida e que os condutores veículos trafegam em alta velocidade, então pediu a Secretaria a de 

Obras que desse uma atenção muito grande ali para facilitar a passagem dos pedestres naquela calçada ali. 

Reiterou alguns pedidos anteriores que fez nessa Casa, da iluminação pública, comentando que esteve 

falando com o Secretário de Obras o qual lhe disse que já foi feita a compra das lâmpadas, inclusive já está 

estão chegando provavelmente entre a semana dessa sessão e a próxima, para repor nas ruas que estão sem 

iluminação pública. Disse então que principalmente a população do Bairro Tucanos, que têm reivindicado 

muito, até porque é uma área que circunda muitas pessoas principalmente a pé, que gera muita 

insegurança a passagem dessas pessoas em postes que não tem iluminação. Foi dito então que no máximo 

na semana seguinte a dessa Sessão, estará sendo repostas essas luminárias as quais darão uma segurança 
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muito grande às pessoas que transitam no Bairro Tucanos. Lembrou que essa semana é a semana em que 

se comemora no dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, dirigiu-se a elas como mulheres guerreiras 

e trabalhadoras como disse a Vereadora Sirlei, citando ter visto o que ela fez em seu Facebook e achado 

interessante. Disse a elas que vem no mercado de trabalho, na política, mostrando a capacidade delas, algo 

meritório sem dúvida nenhuma, merecedoras, e então homenageou as Servidoras dessa Casa, as mulheres 

que lhe representam aqui, todas elas, suas colegas Vereadoras, que são em seis, um grande número, e de 

modo muito especial, as suas quatro mulheres que fazem parte de sua vida, sendo elas sua mãe sem dúvida 

nenhuma, a Dona Luerci Terezinha Lahm, sua esposa Karine Gomes de Oliveira, sua filha Daniele 

Francine Lahm, e a outra filha Raíssa, que ele então explicou ser uma mulherzinha de 8 anos, mas que 

com certeza será uma grande mulher porque a mãe vai passar para ela com certeza. Disse ainda que a 

mulher tem um dos maiores do que a natureza pode dar para uma pessoa, a de gerar outra pessoa, gerar 

outro ser humano, sendo isso a coisa mais importante, então parabenizou a todas as mulheres do Brasil, 

mulheres do Rio Grande do Sul, e em especial às mulheres taquarenses. Encerrou sua fala agradecendo o 

espaço concedido, e dizendo que o Vereador Preto está à disposição a todos em seu gabinete para as 

necessidades da comunidade, e para o bem comum dessa cidade. Finalizou desejando a todos uma boa 

semana e com seu muito obrigado. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou o 

Presidente da Câmara, os demais Vereadores e Vereadoras, saudou de forma especial os funcionários da 

Casa, e as pessoas presentes no plenário. Iniciar sua fala informando a comunidade que mais uma vez 

encaminhou uma solicitação ao Secretário do Transporte Pedro Westphalen, o qual esteve no Plenário no 

início de Janeiro, quando fizeram o lançamento da recuperação da ERS-239 entre Taquara e Riozinho. 

Lembrou que naquela oportunidade os Vereadores questionaram mais uma vez sobre a ponte da ERS-020, 

que desde 2013 vem causando um transtorno muito grande para quem se desloca para Porto Alegre e pra 

quem também vem a Taquara pela ERS-020, sendo uma agonia para todos, já tendo extrapolado os 

limites, e se espera que agora com a participação do Ministério Público, que já participa há mais tempo 

disso, mas inclusive o Ministério Público quis obrigar o estado a fazer o gasto e o estado conseguiu 

derrubar a liminar do Ministério Público, mas o Ministério Público – como o cidadão também – não 

desistiu, e agora espera que venha essa resposta o mais breve possível, para que tenha essa licitação 

concluída, e a obra como foi dito, em um período de seis meses, assim feita essa licitação seria concluída. 

Dedicou parte de seu pronunciamento para falar um pouco sobre as mulheres, referindo-se a mulher como 

um ser sublime, o qual se existe o homem e a mulher, é algo que depende muito mais da mulher do que do 

homem, e a mulher buscou seu espaço ao longo do tempo, merecido, pois as tarefas das mulheres não é 

apenas no trabalho, ela além do seu trabalho semanal, quando chega a sua casa também tem o trabalho 

doméstico que mesmo que os homens ajudem, - argumentando que hoje o homem também vem se 

modernizando e vem auxiliando a mulher nessas questões domésticas – se sabe que a tarefa da mulher 

sempre acaba sendo maior. Fez então uma saudação a todas as mulheres, em nome da sua esposa a Silvia, 

também da sua sogra Juraci, e também pela sua mãe que já faleceu, e onde que ela esteja, possa também 

zelar por todas as mulheres deste mundo. Argumentou que em cima disso encaminhou dois projetos de lei, 

uma que dispõe sobre a proibição de recursos públicos a contratação de artistas em suas músicas 

desvalorize, e incentive a violência e a exploração de mulheres em situação de constrangimento, e também 

manifestações homofóbicas, discriminação racial, e apologia ao uso de drogas, que o município tenha 

mecanismo para que não tenha artista que venha aqui denegrir a imagem da mulher ou pregar o racismo e 

suas músicas, e informou que para isso será previsto no contrato feito pelo Município, que no momento da 

assinatura do contrato já deve prever uma cláusula de cumprimento desse artigo, sujeito a responsabilidade 

pelo contratante de multa de R$ 10.000,00, e na hipótese do descumprimento contratual por parte do 

contratante, esse ficará sujeito ao pagamento de multa no valor equivalente a 50% do valor do contrato, 
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sendo uma forma de penalizar alguém que venha até o município ter essa condição, e é sabido que a 

música banalizou muito, embora faça sucesso, não será custeado com recurso público, e a outra lei proíbe 

o Legislativo Municipal de Taquara de contratar ou empossar para ocupar cargos em comissão coletiva, 

bem como função de confiança, pessoas condenadas com sentença transitada e julgada pelo crime que 

prevê a Lei Federal 11.340 de 7 de agosto 2006 que é a Lei Maria da Penha, esperando que com essas duas 

Leis Municipais possa contribuir com essa proteção que deve ter a mulher cada vez mais. Encerrou 

enviando um grande abraço a todos e despedindo-se até a semana seguinte. VEREADOR LEVI 

BATISTA DE LIMA JUNIOR (PTB): Cumprimentou a Mesa Diretora, seus colegas Vereadores, a 

imprensa presente, o público presente, em especial aos seus amigos de longa data da CEEE, do Senergisul, 

os amigos que ainda não conhecia, mas no dia dessa Sessão se reconheceram, aos líderes comunitários 

presentes, e aos que acompanham pela rádio e pela internet. Iniciou seu pronunciamento citando que a 

competência levou a mulher a conquistar espaços, ganhar respeito, e a sonhar mais. Afirmou que hoje a 

mulher está presente em tudo, e essa presença se multiplica em cada sonho alcançado. Parabenizou a todas 

as mulheres que lhe ouviam no Plenário ou em outras localidades, desejando felicidades sempre. 

Aproveitou a oportunidade da Tribuna para parabenizar os servidores da Casa e os servidores da 

Prefeitura, justificando que não é o dia do funcionário público, mas não se precisa dar parabéns apenas no 

dia da mulher, ou só no aniversário, – dizendo que o dele está chegando perto – pois é importante lembrar 

sempre das pessoas. Salientou que o que lhe chamou atenção nos últimos dias, é que mesmo com a série 

enorme de limitações, o pessoal da Casa, os funcionários das várias secretarias que tem visitado, na sua 

maioria, se esperam para prestar um bom serviço. Mencionou andar pela cidade e encontrar o pessoal das 

obras cavando buracos para colocar canos, arrumando bueiros e tudo mais, e aquilo depois de tapado não 

aparece, e ninguém lembra que foi feito. Lembrou a quantidade de quilômetros que no governo Tito foi 

feito de obra de encanamento, que não aparece, mas esse mérito é dele e de quem executou a obra. 

Exemplificou as escolas, no início de ano letivo – colocando ter sofrido isso, comentando que a Vereadora 

Mônica talvez já tenha passado por isso, também a Vereadora Sirlei – muitas vezes faltam colegas, por 

vários motivos, e eles que lá estão desde o começo substituem estes, na esperança de um dia poder receber 

de volta àquelas horas, e acaba não recebendo nunca, pois quando precisam, não podem sair. Parabenizou 

então a estes lutadores, os quais mesmo sabendo que as dificuldades existem, continuam em todos os 

setores, na saúde atendendo os pacientes e os impacientes também. Comentou que diante de tantas 

reclamações e críticas como disse o Vereador Beto, impropérios, se esquece de que esses seres humanos 

fazem o melhor de si, alguns deles só saem para almoçar às 14h, quando conseguem almoçar. Mencionou 

que as dificuldades não devem ser usadas como desculpa para não executar as atividades, porque alguns 

até fazer assim, e parabeniza a maioria, os quais sabem que estão fazendo o seu melhor. Continuou 

dizendo que as dificuldades existem para serem superadas e não para gerar comodismo, que se a vida não 

ficar fácil, as pessoas que devem tratar de ficarem mais fortes, pois se todos querem uma cidade melhor, 

mas moderna, mais segura e mais educada, devem trabalhar por isso. Repetiu o que costuma dizer em suas 

falas, todos juntos, legislativo, executivo e judiciário, na Casa Legislativa, independente, 

suprapartidariamente, todos juntos trabalhar política pública. Afirmou que cada um dos presentes no 

Plenário tem talentos diferentes, como tem sonhos diferentes, tem também vários pontos que podem não 

concordar, mas devem sempre respeitar uns aos outros, e em determinados momentos devem pensar juntos 

e atingir um grande objetivo. Informou que no mesmo dia dessa Sessão, teve o privilégio de reencontrar 

um amigo, Jonas Badermann de Lemos, o arquiteto que mais entende de arquitetura hospitalar no Rio 

Grande do Sul, mencionando já se conhecerem ha bastante tempo, e tiveram falando sobre questões do 

hospital. Repetiu então o que o arquiteto disse, usando uma característica bem gaudéria dizendo que a 

cidade não deve ser vista como uma carroça que é puxada por um único animal, a cidade é um baita 
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carroção puxado por vários animais, justificando que o problema é que muitos desses animais querem ir 

cada um para o seu lado, o que torna complicado. Continuou dizendo que quando cada um desses animais 

– se incluindo por não querer ofender ninguém, apenas usando um termo gaudério – entender que podem 

seguir em frente em um rumo só, irão conseguir grandes proezas. Expressou uma ideia e um desafio ao 

questionar quem dos presentes no Plenário nunca parou para pensar na Emílio Lúcio Esteves, pegando da 

Av. Sebastião Amoretti até a Rua Edmundo Saft, a Rua Arnaldo da Costa Bart e Rua Dr. Adelino Eduardo 

Bart até a rua de trás do hospital, Rua Felipe Werber Filho, enfim, no entorno do Hospital. Questionou 

então quem já pensou naquilo tudo asfaltado. Explicou que as ambulâncias chegam ali com os pacientes 

para fazer hemodiálise, muitas vezes debilitados, e não tem como andar muito, por mais que a Secretaria 

de Obras arrume, é horrível. Continuou dizendo que a ambulância tem que chegar, carros têm que chegar, 

mas alguns vão dizer que é impossível asfaltar aquilo porque a promotora não quer, mas informou que o 

prefeito está se esmerando para tentar convencê-la de que o projeto pode ser feito rua por rua, e não na 

cidade inteira, o que ficaria muito oneroso. Pediu para que não se pense que não é possível, pois é possível 

se os vereadores (incluindo-o) reunirem forças, porque é caro, lembrando que muitos conhecem deputados 

e muitas verbas, vem para a cidade, R$ 100.000,00 para um vereador, R$ 100.000,00 para outro, R$ 

150.000,00 para outro, R$ 200.000,00 para outro. Recomendou então que unam forças para fazer um 

projeto de política pública que realmente vá ajudar a todos os Taquarenses, sendo esse o seu desafio. 

Encerrou com uma frase do inventor da lâmpada Thomas Edison: “A nossa maior fraqueza está em 

desistir, o caminho mais certo de vencer e tentar mais uma vez.” Enviou um fraterno abraço a todos e por 

último, agradeceu. VEREADOR LUIS FELIPE LUZ LEHNEN (PSDB): Cumprimentou o Presidente 

da Câmara, os Vereadores, as Vereadoras e a comunidade. Tornou explícita sua alegria em retornar à 

Tribuna para trazer a mensagem da semana e se dirigir a todos. Como vereador, afirmou que nas últimas 

semanas tem cobrado insistentemente por parte do Executivo Municipal e também da Mesa Diretora para 

que os pedidos de informações e os requerimentos sejam respondidos. Relatou estar surpreso, pois de 

algumas dezenas de encaminhamentos desde o início deste mandato, teve três nessa última semana, porém 

às considera completamente insuficientes, devido à quantidade de outros encaminhamentos feitos e 

realizados. Insistiu para que a Mesa Diretora tome devidas providências mesmo que tenha que tomar por 

vias legais para que o Executivo assim responda. Relembrou que numa das últimas sessões foi votada a 

autorização para que o Executivo Municipal pudesse contratar professores para rede pública municipal de 

ensino. Declarou que em seu entendimento, a casa “atropelou” os trâmites e votou às pressas, respeitando 

a urgência solicitada por parte do Executivo Municipal, considerando o ato lamentável e afirmou que 

certamente o mesmo trará ainda muito prejuízo à comunidade escolar. Relembrou que a contratação para o 

ensino em relação à formação dos professores em 2016, um professor com nível superior recebia R$ 15,22 

por hora aula, já em 2017 o professor com a mesma titulação passou a receber R$ 11,47, 24,62% a menos 

nos seus rendimentos em relação ao ano anterior. Pontuou um fator agravante, o professor que é 

contratado via contrato ele não tem direito no mês de outubro ao dissídio oferecido aos concursados, por 

consequência deste acréscimo normalmente era concedido quando se daria a renovação do seu contrato no 

ano seguinte, então, com base no que foi dito, afirmou que o professor da rede pública com nível superior, 

em 2017, está recebendo mais de 30% a menos no seu salário. Concluiu que este evento os coloca na 

contramão do país, uma vez que não há investimento na contratação de profissionais que tenham 

formação, que posso oferecer o diferencial para os estudantes. Considerou graves as reclamações que se 

estenderam ao longo dos últimos dias com a proibição dos professores de participarem da merenda escolar 

oferecida, por parte do município aos alunos. Lembrou que parte da merenda é bancada pelo Governo 

Federal, citou que em uma conversa informal com secretário da Educação Professor Edmar, o mesmo 

afirmou que isso é uma determinação do Governo Federal, proibindo expressamente os professores de 
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comungar da merenda escolar. Citou que haveria uma fácil solução para se resolver isso, bastaria o 

Executivo encaminhar um projeto a Casa construindo uma autorização Legislativa para que o município 

arque com esses valores e possa fornecer a merenda para o professor também, o vereador ainda lembra 

que existem dentro da casa alguns professores que sabem da importância do professor sentar na hora do 

refeitório, na hora da merenda junto com aluno e ter esse contato com o aluno. O vereador se encaminhou 

para o fim de sua fala ressaltando que município de Taquara está distanciando ainda mais o aluno do 

professor e vice versa. Encerrou com o pedido que foi encaminhado e aprovado pela casa, agradecendo 

aos vereadores e pedindo para que o Executivo se manifeste a respeito da defasagem do salário dos 

contratos de professores, bem como do fornecimento de merenda para os alunos. Agradeceu o espaço de 

fala e desejou uma boa semana a todos. 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 Presidente exercício, seu colega 

Vereador Moisés Cândido Rangel, as Vereadoras, os colegas Vereadores, o público presente, em especial 

ao pessoal da CEEE, do sindicato, também a empresa que acompanha a Sessão, os servidores da Casa, e 

os demais veículos de comunicação que estavam transmitindo. Informou que no mesmo dia dessa Sessão, 

o Presidente do Sindicato, o colega João, esteve aqui nesta Casa, e lhe trouxe alguns índices, e algumas 

estatísticas do porque não à privatização da CEEE. Dirigiu-se aos seus colegas Vereadores, afirmando ser 

de uma relevância e de uma atenção que deve ser dada, porque não é simplesmente uma companhia que 

está sendo privatizada, mas uma companhia pública, do Estado do Rio Grande do Sul, aonde oferece o 

menor valor de kilowatts do estado, e teve também a melhor evolução nos indicadores de qualidade e está 

entre as melhores concessionárias de energia elétrica do país, e segundo ANEEL, foi finalista do prêmio 

IAESC de 2016, Índice da ANEEL de satisfação do Consumidor entre as 101 concessionárias no Brasil, e 

também, a CEEE nunca uso caixa único do Estado, ao contrário, com seus recursos que obrigatoriamente 

passam por lá é o governo que gira com esses recursos para realização do pagamento do seu custeio. 

Explicou também que os lucros e dividendos são gerados e investidos na própria empresa, ou entregues 

para o estado, o qual é acionista majoritário, e utiliza-os nas necessidades básicas, em políticas públicas 

como educação, saúde e segurança, explicando que isto é o dinheiro, o qual fica no estado, 

potencializando sua economia, o contrário do que acontece nas empresas privadas, onde a maior parte do 

lucro vai para os investidores privados, muitas vezes estrangeiros. Afirmou não estar falando de economia, 

mas de empresas privadas que estão de olho nesse potencial que é a CEEE. Mencionou também ter 

identificado que a CEEE está num trâmite, e estará recebendo oito milhões de reais do Governo Federal, 

da conta de compensação de equivalente que já está em fase final do processo. Informou que a CEEE está 

para receber esse valor, sendo que o valor que estão falando nessa negociata é de três milhões, então quem 

comprar vai ficar com mais esse “plus”, o que para o Vereador é no mínimo é uma discrepância, aonde se 

sabe que o Governo do Estado, na pessoa do Governador, parece que luta para terminar com aquilo que o 

estado tem de mais importante, sendo uma delas a segurança pública, a saúde pública, e agora, mais essa 

companhia para privatizar. Afirmou que se sabe que essa concessionária é uma concessionária que 

realmente presta um trabalho de qualidade, onde não tem cargos “CC”, e sim servidores concursados. 

Dirigiu-se então às pessoas envolvidas nessa causa, presentes no Plenário, dizendo estar junto deles nessa 

luta, defendendo o que é público para continuar público. Parabenizou a Vereadora Mônica pela instalação 

da Frente Parlamentar de Homens pelo Fim da Violência Contra a Mulher, ciente de que essas são ações 

que precisam ser tomadas para que realmente se identifique infelizmente lá na frente ainda, mas 

comentando que já se teve um avanço quando a mulher ao menos se tem direito ao voto, quando a mulher 

tem direito ao trabalho, de estar ao lado do homem, mas questionou sobre onde está o direito da mulher de 

se ter o mesmo qualitativo na questão subsídio, na questão salário, a mulher é discriminada na em relação 
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ao salário dela, trabalhando mais que homem e ganhando menos, o que é inaceitável. Dirigiu-se às 

Vereadoras, mais especificamente a todas as mulheres presentes, dizendo que poderia declamar um poema 

para elas, mas expressou que o que ele deve as mulheres é a gratidão, iniciando pela sua mãe, que lhe deu 

a vida, pelas suas irmãs, que ajudaram a lhe criar, pela sua esposa, que lhe deu duas joias que são suas 

filhas, as quais lhe dão carinho e amor e zelo, e a todas as servidoras dessa Casa, que lhe dão as condições 

de trabalhar aqui nesta Casa. Afirmou que as lutas que serão levantadas em defesa dessas mulheres, ele 

levantará com muita ênfase, com muito orgulho, por pensar que a mulher ela não vem para ficar atrás do 

homem, e sim, para ficar do lado do homem, para ser parceira. Expressou sua maior gratidão a Deus, por 

dar essa oportunidade, porque só dali vem à continuidade da vida, da mulher. Desejou toda a felicidade do 

mundo para as mulheres, principalmente à sua e que ele possa retribuir todo o carinho e todo esse amor 

por essa parceria que ela lhe dá e as condições de estar nessa Câmara representando a comunidade 

taquarense no Legislativo. Dirigiu-se às mulheres, dizendo que elas são um marco da existência do 

homem, e a continuidade da vida depende do respeito que será dado a elas a cada dia pelo homem. 

Encerrou parabenizando-as novamente e desejando que a paz e a saúde estejam sempre com todos, 

desejando também uma boa semana a todos. Nada mais havendo a tratar, às 21h10min, o Presidente 

declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia 13 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, 

06 de março de 2017. 

 

 


