
Ata nº 4.198, de 27 de março de 2017                                                                                             Página 1 de 10 

 

ATA Nº 4.198 

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de 2017, às 18h10min, no Plenário da Câmara de 

Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 11ª 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 

foi pedido 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, conforme Requerimento Nº 008, datado 

de 10 de janeiro de 2017, de autoria do Vereador Telmo Vieira, o mesmo deu início na Homenagem 

Especial direcionada a todos os envolvidos no Programa Educacional de Resistência às Drogas e a 

Violência, em Taquara (PROERD), solicitando que a Diretora Legislativa procedesse no andamento da 

mesma. Inicialmente foi feita a composição da Mesa dos Trabalhos para este ato com as seguintes 

autoridades: Senhor Antônio Edmar Teixeira de Holanda – Secretário Municipal de Educação, Cultura e 

Esportes (representando o Prefeito Municipal, Senhor Tito Lívio Jaeger); Major João Ailton Iaruchevski – 

Comandante do 32º Batalhão de Polícia Militar/Sapiranga; Capitão Everton Andrade de Souza – 

Comandante da 5ª Companhia do 32º BPM/Taquara e 1º Sargento Fábio Alexandre Pedroso – 

Coordenador dos projetos sociais da 5ª Companhia de Taquara. A seguir foram convidados os seguintes 

Instrutores/Soldados para ocuparem os lugares a eles reservados, próximo a Mesa dos Trabalhos: Soldado 

Daniela Maycá de Souza (atuou em 2016); Soldado Carla Cristina Baptista dos Santos (atuou em 2016); 

Soldado Estor Benhur Porto Barragam (atuou em 2016); Soldado Elias Vendruscolo (atuou em 2016); 

Soldado Elisa Camargo Bischoff (atuou em 2016); Soldado Fábio da Silva Mathias (atuou em 2016); 

Soldado Daiane de Souza Rangel e Soldado Luis Eduardo Vieira Santos. O Major Cilon Freitas da Silva – 

Chefe do Estado Maior do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Vale do Rio dos Sinos, não 

pôde se fazer presente nesta Homenagem, porém, encaminhou e-mail justificando sua ausência contendo o 

seguinte teor: “Parabenizo o nobre Vereador pela proposição merecida a nossos dignos 

Policiais/PROERD da Brigada Militar de Taquara, são exemplos da dedicação, honra e fibra de nossos 

melhores Policiais a serviço da comunidade. Infelizmente estou em curso da Polícia Militar em São Paulo 

e nessa data não poderei me fazer presente. Agradeço o convite, reforço a gratidão pela Homenagem e 

desejo sucesso no evento e nos desígnios das funções ao longo do mandato.” Na sequência o Presidente 

fez um pequeno discurso parabenizando todos os envolvidos no PROERD, salientando a importância deste 

Programa que busca resgatar os princípios morais de cada cidadão. Após foi realizada a leitura de um 

breve histórico do Programa em Taquara, desde sua criação até os dias atuais. Em seguida os 

Homenageados da noite foram convidados individualmente a receber os Certificados de Honra ao Mérito 

pelos relevantes serviços prestados à comunidade e depois disso foi concedida a palavra ao Secretário de 

Educação, ao Major João Ailton Iaruchevski que falou em nome dos demais Policias e à Soldado Daniela 
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Maycá que falou em nome dos demais homenageados. Concluída a Homenagem o Presidente agradeceu a 

presença dos convidados, pedindo a eles que ocupassem os lugares junto ao Plenário, para dar andamento 

aos trabalhos da Sessão Ordinária. Dessa forma 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 148/2017, encaminha Leis Municipais nº 5.948 a 5.954, sancionadas em 07 de março 

de 2017. Nº 161/2017, encaminha Lei Municipal nº 5.955, sancionada em 14 de março de 2017. Nº 

180/2017, encaminha Lei Municipal nº 5.956, sancionada em 21 de março de 2017. Publicidade de 

Projetos de Lei e de Moção: PROJETO DE LEI N° 046/2017 - VEREADOR TELMO VIEIRA: Institui 

o “Ecoponto Cultural” na Câmara de Vereadores de Taquara/RS. PROJETO DE LEI N° 047/2017 

(Executivo Nº 027)  Autoriza o Poder Executivo a destinar auxílio para o CTG O Fogão Gaúcho 

objetivando a realização do 34º Festão Campeiro e 3º Rodeio Internacional de Taquara, e dá outras 

providências. PROJETO DE LEI N° 048/2017 (Executivo Nº 031) Autoriza o Poder Executivo a prorrogar 

por até 12 (doze) meses, o prazo de contratação de 01 (um) servidor para cargo de Veterinário. PROJETO 

DE LEI N° 049/2017 (Executivo Nº 032)  Autoriza o Poder Executivo prorroga por até 12 (doze) meses, o 

prazo de contratação dos cargos necessários para o funcionamento do "Programa de Atendimento Pré-

Hospitalar - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/SAMU Metropolitano RS - 192", previsto pela 

Lei Municipal nº 4.110, de 28 de novembro de 2008. MOÇÃO DE APELO N° 009/2017 - VEREADORA 

SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Aos Deputados Gaúchos, EGR e Secretaria dos 

Transportes do RS: Instalação de uma Lombada Eletrônica, com sinalização robusta, na Rodovia RS 115, 

Km 03, na altura do Comando Regional do Corpo de Bombeiros (melhor acesso junto ao novo endereço 

da Pirisa). Requerimento, datado de 24 de março de 2017: Com base no inciso I do art. 142 do 

Regimento Interno, Vereador Régis Bento de Souza solicita ao Presidente desta Casa a retirada do Projeto 

de Lei nº 039, de 06 de março de 2017, de sua autoria. Requerimento, datado de 27 de março de 2017: 

Com base no inciso I do art. 142 do Regimento Interno, Vereador Telmo Vieira, Presidente desta Casa 

retira o Projeto de Lei nº 031, de 02 de março de 2017, de sua autoria. Após a leitura da matéria, o 

Vereador Régis de Souza manifestou-se em Questão de Ordem falando a respeito do Projeto nº 047/2017, 

dado publicidade anteriormente, que trata da destinação de auxílio para o CTG O Fogão Gaúcho, 

objetivando a realização de evento nos próximos dias 30 e 31 de março e 1º e 02 de abril. Nesse sentido, 

devido à relevância da matéria o Vereador Régis sugeriu que o referido Projeto pudesse ser apreciado 

ainda nesta noite em Sessão Extraordinária Autoconvocada. De imediato o Presidente colocou a sugestão 

em deliberação do Plenário e a mesma foi aceita por unanimidade. Prosseguindo com os trabalhos 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° 032/2017 - 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 07 de agosto de 2006 – 

Lei Maria da Penha. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer pela aprovação do projeto 

em relação à forma e legalidade. Também foi apresentado Parecer Jurídico que diz inexistir óbice formal 

em relação à proposição, nos termos dos artigos, cabendo aos Vereadores analisar a viabilidade ou não da 

mesma segundo os interesses municipais. Posto em discussão, seguido de votação o Projeto foi aprovado 

por unanimidade. Manifestou-se sobre a matéria o Vereador Guido Mario. PROJETO DE LEI N° 

043/2017 (Executivo Nº 026) Retifica a numeração do Artigo 3º da Lei Municipal n° 5.944, de 20, de 

fevereiro de 2017. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer pela aprovação do projeto em 

relação à forma e legalidade e o mesmo foi aprovado por unanimidade. Manifestou-se sobre a matéria o 

Vereador Luis Felipe. PROJETO DE LEI N° 044/2017 (Executivo Nº 030) Altera as previsões dos 
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códigos orçamentários dos Projetos/Atividades do "Órgão 10 - Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Habitação" da Lei Municipal nº 5.919, de 14 de dezembro de 2016. A Comissão de Constituição e Justiça 

apresentou Parecer pela aprovação do projeto em relação à forma e legalidade e o mesmo foi aprovado por 

unanimidade. PROJETO DE LEI N° 045/2017 - VEREADORA CARMEM SOLANGE KIRSCH DA 

SILVA: Denomina de ALVICIO MARTINS uma Rua da cidade de Taquara/RS. A Comissão de 

Constituição e Justiça apresentou Parecer pela aprovação do projeto em relação à forma e legalidade e o 

mesmo foi aprovado por unanimidade. Havendo assinatura de todos os Vereadores, o Presidente colocou 

discussão e posterior votação a Moção nº 009, lida anteriormente. MOÇÃO DE APELO N° 009/2017 - 

VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Aos Deputados Gaúchos; EGR 

e Secretaria dos Transportes: instalação de uma Lombada Eletrônica, com sinalização robusta, na Rodovia 

RS 115, Km 03, na altura do Comando Regional do Corpo de Bombeiros (melhor acesso junto ao novo 

endereço da Pirisa). A referida Moção foi aprovada por unanimidade e manifestaram-se sobre a matéria os 

seguintes Vereadores: Sirlei Silveira, Régis de Souza, Nelson Martins, Guido Mario e Telmo Vieira. Na 

sequência 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 078 a 

084/2017. Manifestaram-se sobre a matéria constante no Requerimento Nº 078, os seguintes Vereadores: 

Luis Felipe, Régis de Souza, Guido Mario, Nelson Martins, Levi Batista e Carmem Kirsch. 

Requerimentos de Pedidos de Informações de Nº 035 a 041/2017. Indicações de Nº 166 a 177/2017. 

Encerrando a Ordem do Dia o Presidente comentou a respeito de um assunto muito importante ao 

município que trata da classe dos taxistas (Lei Municipal 5.834/2016), aonde existe uma intervenção do 

Ministério Público, e inclusive já ocorreu reunião nesta Casa proposta pela administração municipal para 

tratar desta pauta. Nesse sentido o Presidente disse que hoje à tarde (27), foi procurado pelo Dr. João 

Grey, o qual está defendendo e o mesmo lhe pediu que fizesse uma reunião neste Legislativo, na próxima 

quinta-feira (30), às 19 horas, para debater melhor sobre este assunto com todos os interessados. O 

Presidente justificou que devido ao adiantar da hora, não teve tempo para protocolar este pedido, mas 

comunicou que a reunião será realizada no referido dia e hora solicitado, e convidou a todos para 

participar. Depois disso o Presidente suspendeu a presente Sessão Ordinária (às 20h05min), convocando 

uma Sessão Extraordinária Autoconvocada, para discussão e votação do Projeto de Lei nº 047/2017 

(Executivo nº 027), conforme acordado anteriormente, destacando a urgência do encaminhamento do 

mesmo. Às 20h21min o Presidente retomou os trabalhos da presente Sessão, dando início ao Grande 

Expediente, concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos a cada Vereador inscrito, seguindo a ordem 

estabelecida no Artigo 92 do Regimento Interno desta Casa. PALAVRA EM EXPEDIENTE: 

VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou a Mesa Diretora, os demais Vereadores, as 

pessoas presentes no Plenário, em especial as pessoas do Fogão Gaúcho. Citou que como disse 

anteriormente, quando Parobé pertencia a Taquara e havia quatro CTGs, dos quais fez parte de dois deles, 

e hoje o Fogão Gaúcho está “segurando as petecas”. Por isso disse que todo esforço feito em relação a esse 

projeto é válido, pois o tempo é muito curto, sugerindo então que o Executivo Municipal coloque alguém 

nesta parte dos projetos para quando entrar um pedido como este, que o mesmo seja enviado para a Casa 

em um período que as comissões possam trabalhar, e a votação saia dentro do prazo com as suas devidas 

tramitações. Mencionou que a pouco o próprio Presidente falou em relação a festa, e citou que precisou 

dar uma explicação no mercado que tem no caminho de quem vai para Cachoeira, porque a parte da faixa 

até o mercado foi patrolada, então foi questionado por ser Vereador e dali pra baixo não dava mais para 

passar, pois os caminhões estão passando com 35 toneladas de arroz em cima onde tem água, e os buracos 

tem aumentado dia a dia, mencionou também ter falado com o Secretário Distrital do Rio da Ilha, porém 

segundo o Vereador, entrou numa orelha dele saiu na outra, comentando ter que fazer jus ao que ganha. 
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Afirmou que precisou explicar para aquele cidadão que foi Rolante que patrolou a parte de Taquara, 

porque eles entravam por ali também. Indignou-se dizendo que ter que dar explicação para uma pessoa de 

Taquara dizendo que Rolante patrolou um pedaço da cidade de Taquara para poder passar é uma 

vergonha, afirmando que o prefeito deve cobrar de seu Secretário, pois cada um cada um tem a sua parte 

para fazer. Previu que em breve na localidade de Olhos d'Água nem o ônibus vai passar, porque como a 

ponte a ponte de Olhos d'Água não dá para passar, então todos os caminhões carregados estão passando 

pela Cachoeira. Relatou que no mesmo dia dessa Sessão estava chegando ao seu sítio e passaram por ele 

duas carretas carregadas, as quais colocam entre 35 e 40 mil quilos porque este arroz vai para Santa 

Catarina. Afirmou então que esse arroz que deixam de atender os produtores é o que gera o lucro no 

“bolo” que o Vereador falou dias atrás. Citou então que o Estado tem um “bolo”, e cada município tem 

uma “partezinha”, então o total da arrecadação dessa produção agrícola vai para esse “bolo”, então o 

município recebe e fica bem quietinho não fazendo nem a estrada para as pessoas passarem. Lembrou que 

no ano anterior tombou uma carreta e o cidadão perdeu metade da carreta de arroz porque caiu dentro do 

banhado. Afirmou então que se fossem no mesmo dia dessa Sessão naquela região, mesmo com o tempo 

seco, tem lugares que ainda tem água na estrada, faltando um Secretário pegar uma máquina, fazer alguma 

coisa, pois afinal de contas ainda é Taquara, embora estes produtores tenham vontade de sair de Taquara, 

por não ter atendimento. Salientou que isso é uma coisa que não pode acontecer, lembrando ter avisado a 

mais de mês que começariam a colher o arroz, tendo falado com o Secretário e explicado estar uma 

buraqueira, solicitando que fosse colocada uma carga de material, e que tirasse a água da estrada, pois 

fazendo isso não teria mais problemas. Informou então que em 2013 o prefeito Tito foi até lá com ele, 

então um morador deu para passar por dentro da terra dele para abrir um valo para tirar a água da estrada, 

então foi feito uns 45 metros, precisando ser feito mais de 200 metros para tirar a água, e o Prefeito disse 

que mandaria fazer, mas faz quatro anos e ainda não foram fazer, ficando complicado de se explicar para a 

população, mas infelizmente é observado que tem Secretários de outros lugares que faz o trabalho. 

Encerrou justificando ser por isso que diz ao Telmo que gostaria que o Mario Pires tivesse assumido, 

assim não estariam na situação que estão hoje. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES 

DA SILVEIRA (PTB): Cumprimentou a Mesa Diretora, os colegas Vereadores, as pessoas presentes no 

Plenário e a todos aqueles que acompanhavam através dos meios de comunicação. Agradeceu aos colegas 

Vereadores pela assinatura na Moção que será enviada aos Deputados Estaduais, ao Secretário Estadual de 

Transportes e Mobilidade, e ao Presidente da EGR, responsável pelas obras na ERS-115, local onde se 

instalará a Pirisa. Citou o comentário do Vereador Guido, onde falou a respeito da necessidade ou a 

emergência, mas mencionou ter uma pessoa que foi sugerida pela EGR, que a Engenheira fez um estudo e 

anexou em 2014 esse estudo, e a viabilidade de existir esse acesso, esse contorno, essa rótula, nesse espaço 

da ERS-115 no KM-3, para a instalação desta empresa é necessário haver a conclusão desta obra já 

estabelecida, inclusive já autorizada, porque senão, haverá muitos acidentes por conta do alto número de 

caminhões transitando para o transporte da mercadoria produzida pela Pirisa. Salientou a importância de 

que seja entendido que é uma indústria que tem muitos anos de existência em Taquara, e se tem muitos 

anos de existência em Taquara, é preciso que se olhe com carinho por ela, pelo fato de gerar muito 

emprego, e já esteve entre as três empresas que mais deram recurso em retorno de ICMS ao Estado e, por 

conseguinte, também ao município de Taquara, precisando de atenção e cuidado porque gera emprego, e 

isso é muito importante para todos. Agradeceu novamente pela assinatura deste documento por seus 

colegas Vereadores, afirmando que estará conduzido em mãos ao Presidente da EGR para que ele proceda 

então a esta autorização, para que agilize essa implementação. Lembrou que como foi criada a Comissão 

de Segurança, na semana anterior também teve o prazer de contar com assinatura de todos os colegas 

Vereadores em uma Moção pedindo uma atenção especial ao interior por conta da falta de efetivo policial 
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no mesmo. Argumentou que a cidade está com carência de efetivo, e isso está deixando a Patrulha Rural – 

a qual já teve inclusive a doação de um carro dessa Casa para esta finalidade ser atendida – deixada um 

pouco de lado. Informou ter conversado com o Capitão Everton, e ter recebido excelentes notícias para o 

centro de Taquara, que voltará a acontecer o patrulhamento com as motos, que em breve terá a patrulha 

escolar com a viatura passando de escola em escola, e também foi conversado sobre a condição de 

começar a fazer uma visita ao interior. Continuou dizendo que soube no dia da reunião que algumas 

localidades do interior já estão com um grupo de WhatsApp funcionando e estão se comunicando para se 

protegerem. Informou então que foram deliberadas na reunião da Comissão de Segurança no mesmo dia 

dessa Sessão, algumas intervenções da Comissão de Segurança para que se agilize em outras localidades 

do interior esta forma de segurança, portanto haverá algumas novidades surgindo com a Comissão de 

Segurança da Casa, para estabelecer um trabalho de parceria entre Brigada Militar e moradores do interior 

para melhorar a segurança no interior da cidade, argumentando ser um interior grande que precisa também 

de proteção. Citou que o Presidente da Comissão também viabilizou algumas coisas boas que estarão 

contemplando a Brigada Militar, como a substituição do veículo que também está conversando, importante 

para se agilizar esse atendimento, comentando ter sido uma ótima reunião. Fez então um pronunciamento 

especial ao Proerd, mencionando que enquanto Diretora da Escola Breno Ritter, recepcionou o Proerd com 

a Soldado Maicá a frente deste projeto, salientando ser um projeto de prevenção ao uso de drogas, 

argumentando serem projetos desta natureza que se precisa, pois enquanto se fala apenas na construção de 

presídios, não se terá a solução para a questão da dificuldade que é se ter segurança pública, precisando 

sim de projetos. Parabenizou então aqueles Policiais Militares que estiveram presentes na Câmara, pelo 

digno trabalho maravilhoso que fazem com as crianças. Solicitou também que o Comando Regional da 

Polícia Militar restabeleça também o Policial Militar Mirim, pois a Casa Legislativa também fez uma 

Moção pedindo para que houvesse um atendimento a este projeto social que também tem uma 

proximidade com a criança, atendendo a criança e também certamente assegurará um futuro melhor para a 

sociedade e uma segurança realmente acontecendo. Parafraseou o Comando da Brigada, dizendo ser um 

trabalho de prevenção que resolverá no futuro o problema da segurança, sendo o restante, como diz sua 

colega Vereadora Sandra, enxugar gelo. Agradeceu o tempo que lhe foi dispensado e desejou a todos uma 

excelente semana. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES (PP): Cumprimentou o Presidente 

da Câmara, os membros da Mesa Diretora, seus colegas Vereadores, pessoas presente no Plenário, os 

ouvintes da rádio, e em especial cumprimentou ao pessoal do CTG O Fogão Gaúcho que também estava 

presente na pessoa do patrão Aureo e toda a patronagem. Afirmou que já tinha escrito que falaria um 

pouco sobre o 34º Festão Campeiro que aconteceria no final de semana seguinte ao dessa Sessão, na sede 

do Fogão Gaúcho, na ERS-115, sendo o 34º Festão Campeiro e o 3º Rodeio Internacional, iniciando-se na 

quinta-feira, e se estendendo até domingo. Informou que nesse Festão Campeiro haveriam danças 

tradicionais, chula, declamações, bailes, laços de várias modalidades, prova de rédeas, sendo uma grande 

festa que cultiva as tradições gaúchas, portanto convidou a todos do Vale do Paranhana e do Estado do Rio 

Grande do Sul para prestigiar esta grande festa que se realizaria no município de Taquara, parabenizando 

também aos organizadores. Informou também ter estado visitando alguns colégios, entre eles o Getúlio 

Vargas no Bairro Eldorado, e mencionou que ao falar com a diretora, ela lhe apresentou algumas 

demandas, as quais o Vereador está encaminhando para Secretaria de Educação, um pedido de informação 

sobre como está o andamento de uma área coberta que foi solicitada há anos e até agora não foi concluída. 

Informou também estar fazendo para aquele colégio uma indicação para que sejam substituídas as 

lâmpadas – as quais estão muito precárias – por lâmpadas de LED. Lembrou que o município tem um 

convênio agora com a RGE, referente àquela negociação que fez com a dívida, e informou que a próxima 

etapa agora será nos prédios públicos, então pedirá ao prefeito que inclua aquela escola também na 
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substituição das lâmpadas. Informou estar encaminhando um requerimento para que seja feita uma reunião 

na Casa Legislativa no próximo dia 31 com o Secretário da Saúde, com a Vigilância Sanitária e o pessoal 

do Meio Ambiente quanto à proliferação de ratos na cidade. Justificou estar recebendo várias reclamações 

de que há muitos ratos na cidade, e afirmando ser testemunha disso, pois onde mora também tem, não 

sendo ratos pequenos, e sim grandes, os quais além de causarem danos à saúde pública, também causam 

danos aos encanamentos de esgoto. Mencionou já ter consultado cidades vizinhas, as quais já possuem 

uma equipe que faz o combate desses ratos, portanto afirmou que será organizado para que em Taquara 

seja feito alguma coisa também para combater esses ratos que estão pela cidade. Associou-se juntamente 

dos Vereadores Guido Mário e Moisés, aos votos de pesar de um grande amigo deles, o Sr. Valdir Torres, 

o qual faleceu no último dia 23. Finalizou fazendo um agradecimento ao Secretário de Obras Luiz 

Hennemann, que tem feito de tudo para atender aos pedidos dos Vereadores. Mencionou que um deles, na 

semana anterior a essa Sessão levou-lhe no Bairro Cruzeiro, para solucionar um problema gravíssimo que 

tem naquele local e informou que ele prontamente ainda está trabalhando porque a obra não é pequena, 

mas sempre se prontifica em querer atender as demandas da cidade. Citou estar ciente de que não contenta 

a todos, por haver muito serviço, mas afirmou ser uma pessoa que sempre está aberta nos ouvir e tentar da 

melhor forma ajudar resolver os problemas da cidade. Encerrou desejando a todos uma boa semana. 

VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou o Presidente da Câmara, os demais 

Vereadores e Vereadoras, fez também uma saudação especial a patronagem do CTG “O Fogão Gaúcho”, 

que estavam presentes e uma saudação especial as demais pessoas que estavam presentes no plenário 

acompanhando a Sessão. Ressaltou que preocupado com a segurança, foi criada a Comissão Parlamentar 

Pró-Segurança, a qual se sente honrado por seus colegas em lhe conceder a presidência dessa comissão. 

Informou então já ter acontecido uma reunião marcada pelo Presidente Telmo Vieira, com o capitão 

Everton Andrade Souza, Comandante da V Companhia do 32º Batalhão de Taquara, onde foi tratado sobre 

a segurança, citando que ainda irão evoluir essas questões, nas melhorias, no que é possível ser feito, e 

também contar com a participação da comunidade, porque segundo o Vereador, segurança não existe sem 

a participação da comunidade, e nesse sentido também irá trabalhar. Convidou as pessoas que prestigiem o 

34º Festão Campeiro, o 3º Rodeio Internacional de Taquara, ressaltando que se Taquara é conhecida no 

meio tradicionalista, deve isto ao CTG O Fogão Gaúcho, que tem trazido pessoas de todas as querências 

para a cidade de Taquara, porque o Fogão Gaúcho tem um nome muito importante dentro do 

tradicionalismo do Rio Grande do Sul. Lembrou que na mortandade de peixe de 2006, houve uma grande 

movimentação para se tratar o esgoto das cidades, então o município assinou um convênio, que gerou 

numa contratualização em 2013 no valor de R$ 82.352.479,76 publicado em 20 de janeiro de 2014, dando 

vigência até 30 de janeiro de 2018. Expressou estar extremamente preocupado, informando também estar 

pedindo uma audiência pública nesta Casa, onde trará todo o segmento (Corsan, Ministério Público, 

secretários municipais), porque se este recurso for perdido, o município estará poluindo essa água, que as 

gerações futuras dependem. Afirmou não querer que aconteça como aconteceu na drenagem da Pinheiro 

Machado, que por uma teimosia do Prefeito, não se iniciou a obra até 31 de dezembro de 2012, explicando 

que a postura do Prefeito foi de ciência em terem arrumado o dinheiro, mas não quis iniciar a obra, e com 

isso se perdeu mais de R$ 8.000.000,00. Mencionou não saber se o problema seria solucionado, mas pelo 

menos toda a água que se junta ao Arroio Taquara seria canalizada antes. Citou então que Taquara perdeu 

dinheiro, não sendo cabível, pois agora a cidade tem 82 milhões, mas no documento está afirmando ser um 

contrato com suspensiva parcial, falta de documento, de projeto, de titularidade, ou dá licença ambiental. 

Explicou então que a Corsan ficou com o dinheiro do município, pois o município abriu mão no contrato 

para Corsan (que vende a água) fazer o tratamento de esgoto. Lembrou que em 2014 ele mesmo havia 

feito o pedido para saber o lucro que a Corsan teve em Taquara da água que os munícipes pagam, sendo de 
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4,8 milhões de reais, dentro de mais de 12 milhões de faturamento. Afirmou que a Corsan argumentou 

sobre a necessidade de colocar água em outros lugares e outros municípios, o que o Vereador concorda, 

mas investimentos na cidade de Taquara não têm feito nenhum, então em 2015, quando quis saber o lucro, 

negaram, dizendo que era preciso pedir para a prefeitura. Indagou então o fato da Câmara ser o órgão 

fiscalizador, e não ter o direito de saber quanto que uma empresa que tem uma concessão pública assinada 

pela própria Câmara e pelo Prefeito, não tem o direito de saber quanto que essa empresa fatura do dinheiro 

público da cidade. Lembrou também que os Vereadores aprovaram o fundo de gestão compartilhada onde 

5% do que é arrecadado fica para o município fazer obras de saneamento, reflorestamento, e que for 

preciso que for decidido com os representantes da comunidade, os quais decidirão para onde vai esse 

recurso. Mencionou então que quinta-feira é o dia de cobrar, convidando a comunidade que venha, pois as 

coisas precisam acontecer, justificando que se não for feito nada, os filhos irão cobrar, pois tiveram a 

oportunidade, nada foi feito, e o rio estará apodrecendo e agonizando como já aconteceu em 2016. 

Afirmou que tinha muito mais a falar, pelo fato de ser um assunto pertinente, pedindo então que os colegas 

venham, por ser algo extremamente importante para a vida de Taquara, para a água do rio, que essa 

decisão seja tomada e que os homens responsáveis por isso cumpram com a sua parte, sendo isso o que 

estará cobrando, para que se tenha o tratamento de esgoto que a cidade de Taquara merece. Encerrou com 

um muito obrigado. VEREADOR LUIS FELIPE LUZ LEHNEN (PSDB): Saudou com boa noite o 

Presidente da Câmara, os demais Vereadores e Vereadoras, e a comunidade que acompanhava a Sessão. 

Afirmou ser com bastante alegria que retorna a Tribuna para usar da palavra e trazer a reivindicação que 

escuta no dia a dia nas ruas da cidade de Taquara junto à comunidade. Replicou o que falou anteriormente 

em uma discussão, que segundo o Vereador, daqui uns dias será preciso brigar pela instalação de um ponto 

eletrônico na Prefeitura de Taquara para o Prefeito, e não para o funcionário, não para o concursado ou 

para o contrato, mas para o Prefeito. Justificou que a quantidade de reclamações que tem escutado por 

parte da comunidade taquarense tentando contato com o Prefeito é bastante grande e bastante revoltante 

por parte da comunidade, acabando refletindo no trabalho dessa Casa. Argumentou que quem sabe seja 

esta ausência do Senhor Prefeito na Prefeitura de Taquara que se explica a falta de encaminhamento das 

respostas dos pedidos de informações do Vereador, e mencionou acreditar que da maioria dos Vereadores 

da Casa por parte do Executivo Municipal. Citou que algumas dezenas de pedidos de informação, de 

requerimentos, de indicações, estão sem resposta, e mencionou acreditar que para o seu gabinete, de várias 

dezenas, quase uma centena de encaminhamentos, houve apenas três ou quatro respostas, o que é uma 

vergonha, mencionando que quem sabe essa ausência do Senhor Prefeito começa a explicar uma série de 

problemas que está sendo vivido na comunidade. Lembrou que meses atrás, se teve um anúncio por parte 

da administração, que foi feito um encontro de contas e um acordo para RGE, e neste acordo foi ajustado a 

troca das lâmpadas vapor de sódio ou mercúrio por lâmpadas de LED. Continuou dizendo que lhe parece 

que já foram trocadas aproximadamente 500 lâmpadas do município, e à medida que as lâmpadas foram 

queimando ao longo desses dias de lá para cá, foi se utilizando o estoque das lâmpadas de vapor de sódio e 

de mercúrio que tinha dentro da Secretaria de Obras, no departamento de iluminação pública, e esse 

estoque acabou, então informou que a Prefeitura, o Executivo Municipal, a administração do Prefeito Tito 

precisou fazer uma compra de novas lâmpadas, então foram compradas lâmpadas de mercúrio ou de vapor 

de sódio, e não mais de LED como deveria ser, para justificar essa transição de lâmpadas, ou seja, segundo 

o Vereador, a administração pública rasgou o dinheiro do cidadão contribuinte, porque perderam 

tranquilamente mais de 400 lâmpadas. Justificou que essa informação ele obteve de dentro da Secretaria 

de Obras quando foi questionar o que estava sendo feito, já que desde o dia 13 de março existe esse 

questionamento com Prefeito e o Prefeito não responde, e quem sabe pela falta e ausência do Prefeito na 

cidade ou mesmo na Administração Municipal, se responda os problemas que se teve com a coleta de lixo 
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desde o segundo dia após a Eleição Municipal em outubro passado, problema que se escuta diariamente, 

seja na zona urbana ou na zona rural, das pessoas reclamando. Lembrou ter feito pedidos de informações 

para a Administração Municipal, e inclusive para a operadora do lixo, já também desde janeiro junto a 

Administração Municipal, sendo que estamos indo para abril, e nada de resposta, afirmando não saber se o 

Prefeito está lá trabalhando, comparecendo para encaminhar essas respostas e responder aquilo que a 

comunidade de fato espera. Em relação à segurança pública, afirmou que já estavam programados desde a 

semana anterior, alguns questionamentos em relação tanto para o Executivo Municipal, quanto para a 

Brigada Militar, para que ambos se manifestassem sobre as câmeras de monitoramento do município, se 

estão funcionando ou não, e quais estão funcionando, e quais os recursos empregados desde ou desde o 

início desse ano para manutenção dessas câmeras, e qual a dotação orçamentária até o final do ano para 

manutenção dessas câmeras. Salientou a importância dessas respostas, porque hoje as câmeras de 

monitoramento são um dos principais meios de segurança para cada cidadão taquarense. Mencionou que 

teria que uma série de outras pautas que gostaria de tratar, inclusive falar do plano diretor da cidade, que 

foi votado nesta Casa Legislativa no ano de 2005, que se previam cinco anos para que fosse feito a sua 

revisão, encerrando-se em 2010, e estando em 2017 ele permanece na mesa, no gabinete do Senhor 

Prefeito Municipal, que é somente um encaminhamento final. Questionou então sobre onde está o Senhor 

Prefeito, dizendo ser uma pergunta que espera que nos próximos dias ela comece a ser respondida com a 

resposta para a sociedade. Agradeceu, desejando uma boa semana a todos os presentes. VEREADORA 

MÔNICA JULIANA FACIO (PT): Saudou com boa noite suas colegas Vereadoras, os seus colegas 

Vereadores, os servidores da Casa, o Presidente da Câmara, ao CTG Fogão Gaúcho, mencionando ser um 

prazer pelos tê-los presentes no Plenário, aos seus companheiros de partido, e ao Presidente do Partido dos 

Trabalhadores Lourival da Rosa, agradecendo-lhe a presença. Citou que sempre que se inicia uma fala 

com o interlocutor onde se dará duas notícias, sendo uma notícia ruim e uma boa, geralmente se pergunta 

qual a pessoa quer ouvir primeiro, se a boa ou a ruim, e geralmente a pessoa diz querer ouvir a boa, mas 

disse que começaria pela notícia ruim. Continuou dizendo que na terça-feira que antecedeu a essa Sessão, 

dia 21, foi um dia trágico para o povo brasileiro, para o trabalhador e para a trabalhadora brasileira, pois a 

Câmara dos Deputados aprovou a terceirização irrestrita do trabalho no Brasil, rasgando uma constituição 

que levou muitos e muitos anos de pesquisa e de luta para ser colocada e executada. Questionou o 

significado de terceirização irrestrita – comentando que vinha fazendo essa denúncia durante praticamente 

todos os seus pronunciamentos nessa Casa e dizendo ainda ser lamentável que não se tenha dado o devido 

valor a esse momento histórico no Brasil – explicando em seguida que a terceirização irrestrita do trabalho 

no Brasil para o setor público diz não ter mais concurso público, diz também que o gestor público pode 

contratar em qualquer momento uma empresa para executar qualquer segmento do serviço público no 

município, no estado e no país, porque estará contratando uma empresa, com a metade do valor de um 

servidor público concursado. Explicou também que no setor privado isso gera mais subordinação do 

empregado ao empregador, menor valores de hora trabalhada, condições de trabalho com menos 

qualidade, diminuição nos direitos, aumento de carga horária, e maior número de acidentes e mortes no 

local de trabalho. Afirmou sua posição em relação a isso, dizendo que direito trabalhista não é o ônus para 

o estado, mas direito trabalhista dinheiro digno e limpo investido localmente, porque o 13º salário, assim 

como as férias, quando o trabalhador recebe, ele vai até a construtora local ou a loja de material de 

construção e compra material de construção para fazer uma ampliação na sua casa, ou compra brinquedos 

e presentes para os filhos no final do ano, e viaja localmente. Continuou dizendo que o que gera ônus para 

o país é a sonegação de grandes empresas como a Rede Globo, então que o governo vá cobrar desses 

sonegadores a conta, e não do trabalhador e da trabalhadora desse país. Afirmou também ser 

impressionante como em pouco tempo se tem perdido direitos e têm acontecido esses retrocessos no país. 
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Informou que neste momento – onde se tem falado bastante em segurança pública – está apresentando 

duas emendas no valor de R$ 300.000,00 trazendo para o município de Taquara R$ 600.000,00 para a área 

da segurança a partir desta semana, já tendo sido protocoladas do Deputado Federal Pimenta e do 

Deputado Federal Marco Maia, emenda que será direcionada para poder fazer inclusive instalação de 

câmeras de vigilância no interior, uma solicitação do Prefeito, e esses R$ 300.000,00 garantem o cuidado 

que as pessoas merecem, a liberdade de poder ir e vir para escola, para o trabalho, etc. Informou que outra 

emenda que está apresentando é no valor de R$ 100.000,00 do Marco Maia, para instalação de praças para 

a terceira idade no município, então serão mais ou menos três praças que serão instaladas no município, e 

informou que já fará um requerimento ao Prefeito para que uma delas seja na no Bairro Santa Rosa, onde 

não se tem nenhuma atividade de lazer para terceira idade. Agradeceu o empenho e a dedicação da 

Executiva de seu partido em nome do Presidente Lourival e da Secretária de Formação Ana Maria Furkim 

Betim, que foram responsáveis também para buscar esses R$ 700.000,00 que apresentou nessa Sessão. 

Disse ainda que as pessoas que confiaram o seu voto no mandato da Professora Mônica (ela mesma), ela 

tem muito agradecer, por que a cada dia que passa, ela consegue aprender muito mais a respeito de como 

cuidar bem das pessoas. Fez então votos de uma boa semana para todos, que tenham bons tempos e boas 

energias. Encerrou citando um trecho da música “Eu só Peço a Deus” do gaúcho “Raul Ellwanger”, que 

diz: “eu só peço a Deus que a mentira não me seja indiferente, se um só traidor tem mais poder que um 

povo, que esse povo não se esqueça facilmente”. Desejou que todos possam ter força e energia, para fazer 

a boa luta, porque os tempos estão muito muito difíceis, e afirmou que podem contar com seu mandato, 

podem contar com o Partido dos Trabalhadores, para poder fazer esse enfrentamento. Finalizou desejando 

uma boa noite a todos. Neste momento, o Presidente da Câmara, Vereador Telmo Vieira transferiu o 

exercício da presidência à Vereadora Mônica Juliana Facio para que pudesse se manifestar em tribuna. 

VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou a Presidente em exercício Vereadora Mônica, as demais 

Vereadoras e Vereadores, os servidores da Casa, a patronagem do CTG O Fogão Gaúcho, ao público 

presente na Sessão, e também aos que acompanhavam pelo canal do YouTube e pela Rádio Taquara. 

Iniciou sua fala destacando alguns encaminhamentos que fez no exercício de seu mandato na semana 

anterior em visita a algumas empresas em Taquara. Justificou fazer essas visitas essas empresas por 

acreditar que o Poder Legislativo juntamente com o Executivo, a Secretaria do Desenvolvimento do 

município precisa estar focada para as necessidades das empresas, para aquilo que elas precisam, e não 

simplesmente fazer a visita e dar um tchau, mas tomar posse dizendo estar junto, dizendo que a Casa 

Legislativa está à disposição de tantos encaminhamentos que essas empresas têm e muitas vezes, detalhes 

burocráticos travam seus encaminhamentos, e visto isso coloca-se à disposição dessas empresas. Informou 

ter visitado a Usaflex, a filial de Taquara na Av. Sebastião Amoretti, onde alegrou-se em saber que foi 

aumentado quadro de empregos naquela filial, pretendendo aumentar ainda mais. Comunicou a 

comunidade de Taquara que o Executivo Municipal está empenhado e trazer a grande fábrica da Usaflex 

para Taquara, competindo com dois municípios, mas estando à frente nessas tratativas. Informou ter 

visitado também é um atelier no Bairro Mundo Novo, onde se alegrou porque estes ateliers, micro 

empreendimentos, são o início da renda de um município, começando pelo pequeno empreendedor, que 

são as pessoas que se mobilizam, pais de família que muitas vezes perdem o seu emprego, mas precisam 

continuar lutando, então se aprimoram no empreendedorismo e acabam gerando empregos e renda, 

aumentando também o orçamento do município em arrecadação. Informou também ter visitado em Olhos 

D'água, o empreendimento Sítio das Abelhas Pousada e Eventos – citando a presença do empresário e 

proprietário geral – e convidou aos colegas Vereadores que conheçam o local. Mencionou que Taquara 

tem esse empreendimento que é paradisíaco, um empreendimento diferenciado no município, um 

empreendimento que atrai o ecoturismo, por ser no interior do município, e comentou que lá esse 
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empresário implementa, cria, transforma, e oferece para o município e para aqueles que frequentam o 

local, além de lazer, também convenções, eventos, sendo um lugar assim onde a natureza é um deslumbre. 

Citou então que a solicitação desse empresário foi de melhorias nas estradas, afirmou então que o 

município precisa fazer sua vez, a secretaria competente precisa fazer sua parte porque é isso que faz com 

que se fomente o turismo e principalmente o ecoturismo no município. Informou que no mesmo dia dessa 

sessão, esteve em reunião com o Dr. Grey, que está em defesa dos taxistas, uma classe trabalhadora, a qual 

trabalha 24 horas por dia, com cidadãos que estão ha 30 anos atrás do volante oferecendo este serviço 

público, e infelizmente existe uma atuação do Ministério Público que está prejudicando de cunho social 

esta classe. Mencionou que em Taquara são mais de 60 taxistas que estão sendo prejudicados, tendo a 

observância da Lei 5.834 de 23 de maio de 2016, que é todo um encaminhamento a ser respeitado, que 

fala sobre a questão das placas de táxi, onde esta Casa aprovou a lei, e onde o ministério público está 

dando por inconstitucional essa lei. Afirmou que estará junto com essa classe, defendendo seus direitos até 

onde for necessário e possível, atendendo a lei, mas em defesa do cidadão, do trabalhador, e dessa classe 

tão prejudicada nesse momento. Citou ainda a homenagem que a Casa Legislativa fez ao Proerd, através 

de sua solicitação, mencionando ser sabido de que a brigada militar é responsável pela segurança do 

município, pelo policiamento ostensivo, preventivo, uma atuação de 24 horas, e ainda esses soldados 

dignos e honrados, ainda tem um tempo para trabalhar na prevenção na natureza dela, na educação, 

trabalhando com crianças, com jovens, fazendo com que o jovem diga não à violência, que tenha 

resistência às drogas, um mal que tanto afeta o mundo neste século, portanto parabenizou a Instituição 

Brigada Militar e todos os “brigadianos” envolvidos no programa no município. Mencionou ter mais 

coisas para falar, mas agradeceu o tempo cedido, agradecendo também a Deus pela oportunidade de estar 

representando sua comunidade, e desejou a todos uma boa semana. Nada mais havendo a tratar, às 

21h10min, o Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia 

03 de abril 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, 27 de março de 2017. 

 

 

 


