ATA Nº 4.201
Aos dez dias do mês de abril do ano de 2017, às 18h10min, no Plenário da Câmara de Vereadores de
Taquara/RS, realizou-se a 13ª 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 a todos e informando que as Sessões da Câmara de
Vereadores de 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. A seguir, conforme Requerimento Nº 073/2017, de
autoria da Vereadora Sirlei Silveira, o Presidente abriu a Homenagem Especial oferecida ao Senhor
Rubem Fidelles de Mattos, tradicionalista e colaborador da implementação de Centros de Tradição na
22ª Região, momento em que convidou a Vereadora Sirlei, para fazer uso da Tribuna para prestar a
homenagem. Logo após a propositora entregou ao Senhor Rubem o Certificado de Honra ao Mérito e o
mesmo fez um breve discurso de agradecimento. Este ato foi finalizado com um registro de foto com os
Vereadores desta Casa, o homenageado e seus familiares. Prosseguindo com os trabalhos 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 209/2017, encaminha Mensagem
Retificativa para alterar o Art. 1º do Projeto de Lei nº 035, de 31 de março de 2017, que autoriza o
Poder Executivo contratar, temporariamente, até 11 (onze) secretários de escola. Nº 215/2017,
encaminha Relatório do Monitoramento da Gestão em Saúde (RGMS), e do Relatório de Sistema de
Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS), referente ao 3º Quadrimestre de 2016, bem como solicita
agendamento de Audiência Pública para apresentação do mesmo. Nº 216/2017, encaminha Lei
Municipal nº 5.960, sancionada em 28 de março de 2017. Nº 233/2017, encaminha Mensagem
Retificativa para alterar a ementa, Art. 1º e Art. 3º do Projeto de Lei nº 031, de 22 de março de 2017,
que requer autorização para prorrogar por até 12 (doze) meses, o prazo de contratação de 01 (um)
servidor para o cargo de Veterinário. Publicidade de Projetos de Lei e de Moção: PROJETO DE LEI
N° 056/2017 - VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS: Institui o Programa Lições de Primeiros
Socorros na educação básica da rede escolar do município de Taquara/RS, e dá providências correlatas.
PROJETO DE LEI N° 057/2017 (Executivo Nº 040) Autoriza o Poder Executivo a destinar auxílio para
o Serviço Social do Comércio – SESC. PROJETO DE LEI N° 058/2017 (Executivo Nº 041) Autoriza o
Poder Executivo a prorrogar o prazo de contratação temporária, de Médicos e Enfermeiros, previstos
pela Lei Municipal nº 5.151, de 22 de janeiro de 2013 e dá outras providências. PROJETO DE LEI N°
059/2017 (Executivo Nº 042) Autoriza o Poder Executivo a contratar, através de dispensa de licitação,
a Cooperativa de Reciclagem e Limpeza de Taquara Ltda, CNPJ n.º 13.498.991/0001-26, para a
realização de serviço de triagem de resíduos sólidos urbanos na Usina de Triagem de Moquém,
incluindo o fornecimento de uma retroescavadeira com operador, e dá outras providências. MOÇÃO
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DE APELO N° 012/2017 - VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Aos
representantes do Congresso Nacional, para que derrubem os vetos à Lei Complementar 157/2016 e,
dos recursos arrecadados através do ISS, os municípios recebam a parte que lhes é de direito,
amenizando a lastimável situação financeira, ora experimentada por todos os municípios do Brasil.
Requerimentos, datados de 10 de abril de 2017: Com base no inciso I doa Art. 142 do Regimento
Interno, Vereador Telmo Vieira, Presidente desta Casa, retira, os Projetos de Lei Nº 050/2017 (institui a
semana municipal de valorização da cultura indígena no município de Taquara/RS) e 051/2017 (dá
nova redação à Lei Municipal nº 2056/96 que institui a semana da consciência negra no Município de
Taquara/RS), de sua autoria. Correspondência Recebida: Memorando nº 055/2017, da SMEC –
Departamento de Cultura, em parceria com o SESC, convida para a comemoração do Aniversário dos
131 anos de Taquara que ocorrerá no dia 17 de abril das 14h às 20h, no Parque do Trabalhador. Convite
da Assembleia Legislativa (Comissão de Saúde e Meio Ambiente), para audiência pública no dia 26/04,
às 19h30min, que irá debater “O futuro do patrimônio material e imaterial proveniente da extinção da
fundação zoobotânica, a concessão do parque zoológico de Sapucaia do Sul e o desmatamento do horto
florestal.” Cartão da Mitra da Diocese de Novo Hamburgo – Paróquia Santa Teresinha de Taquara,
desejando a esta Casa uma feliz Páscoa. E-mail da Promotoria de Justiça de Taquara, comunicando a
necessidade de alteração da data para reunião do Grupo Gestor do Projeto Rio da Ilha, na qual ficou
agendada para dia 20/04, às 13h30min, no auditório da Promotoria. Comunicado do Ministério de
Educação, de acordo com a legislação vigente, informa a liberação de recursos financeiros destinados a
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 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° 052/2017
(Executivo Nº 034) Autoriza o Poder Executivo celebrar convênio com a UNIVERSIDADE
LUTERANA DO BRASIL - ULBRA. 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° 054/2017 (Executivo Nº 036) Autoriza o Município a destinar auxílio
financeiro para o Clube de Motociclistas do Vale do Paranhana Águias do Asfalto, para realização da
19ª EDIÇÃO DO MOTOSHOW, e, dá outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça e
Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização, apresentaram Pareceres pela aprovação do Projeto
em relação à forma e legalidade e o mesmo foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N°
055/2017 (Executivo Nº 037) Autoriza o Município a destinar auxílio financeiro para a Associação do
Vale do Paranhana de Motociclistas, para a realização do XII ENDURO DE TAQUARA, Campeonato
Gaúcho e Metropolitano de Enduro e, dá outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça e
Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização, apresentaram Pareceres pela aprovação do Projeto
em relação à forma e legalidade e o mesmo foi aprovado por unanimidade. 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 PréHospitalar - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/SAMU Metropolitano RS - 192", previsto
pela Lei Municipal nº 4.110, de 28 de novembro de 2008. O Projeto recebeu Pareceres da Comissão de
Constituição e Justiça e Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização, pela aprovação do mesmo
em relação à forma e legalidade. O Vereador Luis Felipe apresentou Emenda Aditiva ao PL e as
referidas Comissões foram favoráveis quanto à legalidade da mesma, porém, contrárias quanto ao
mérito. Posta em discussão, seguida de votação a Emenda foi rejeitada com 10 (dez) votos contrários e
04 (quatro) votos favoráveis dos Vereadores Luis Felipe, Levi Batista, Nelson Martins e Régis de
Souza. A seguir o Projeto na forma original foi à votação sendo aprovado por unanimidade.
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Manifestaram-se sobre a matéria os Vereadores Luis Felipe, Guido Mario, Nelson Martins, Sirlei
Silveira e Levi Batista. PROJETO DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 002/2017 - MESA
DIRETORA: Modifica horário de funcionamento, no dia 13 de abril de 2017, Quinta-Feira Santa, com
posterior compensação de horário, para os Servidores da Câmara Municipal de Vereadores de
Taquara/RS. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável ao Projeto e o mesmo
foi aprovado por unanimidade. MOÇÃO DE APOIO Nº 010/2017 - VEREADORA MÔNICA
JULIANA FACIO: À Assembleia Legislativa/RS - Campanha Estadual em Defesa das Estatais
Públicas, solicitando que não aprove qualquer proposta de federalização, privatização ou alienação do
BANRISUL e da CORSAN. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável a
presente Moção e a mesma foi aprovada por unanimidade. Manifestaram-se sobre a matéria os
Vereadores Mônica Facio, Nelson Martins, Levi Batista, Guido Mario, Sirlei Silveira, Luis Felipe e
Telmo Vieira. MOÇÃO DE APELO Nº 011/2017 EM NOME DA CASA: Aos Deputados Federais
(lideranças de bancadas), Mesa Diretora do Congresso Nacional (Presidente do Senado e demais
componentes) - envolvimento dos mesmos para que se cumpra a determinação expedida pelo STF e se
possa ver estabelecidos critérios, prazos e condições nas quais se dará a compensação aos Estados e ao
Distrito Federal, pela isenção de ICMS sobre as exportações de produtos, atendendo o Estado do RS, já
tão prejudicado pela cobrança abusiva de juros, tornando a sua dívida impagável. A Comissão de
Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável a presente Moção e a mesma foi aprovada por
unanimidade. Manifestaram-se sobre a matéria os Vereadores Nelson Martins, Sirlei Silveira, Mônica
Facio, Guido Mario e Sandra Schaeffer. Havendo assinatura de todos os Vereadores o Presidente
colocou em votação a Moção a seguir. MOÇÃO DE APELO N° 012/2017 - VEREADORA SIRLEI
TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Aos representantes do Congresso Nacional, para que
derrubem os vetos à Lei Complementar 157/2016 e, dos recursos arrecadados através do ISS, os
municípios recebam a parte que lhes é de direito, amenizando a lastimável situação financeira, ora
experimentada por todos os municípios do Brasil. A referida Moção foi aprovada por unanimidade.
Manifestaram-se sobre a matéria os Vereadores Sirlei Silveira, Nelson Martins, Mônica Facio e Guido
Mario. 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 093 a 098/2017. A Casa associou-se ao Requerimento Nº 093/2017. Indicações de Nº 189 a
202/2017. Diante da aprovação do Requerimento Nº 094/2017 de autoria do Vereador Guido Mario
Prass Filho, solicitando que seja criada uma "FRENTE PARLAMENTAR PRÓ-SANEAMENTO
BÁSICO NO MUNICÍPIO DE TAQUARA/RS", para tratar de assuntos direcionados a esta área; o
Presidente solicitou aos Líderes de Bancada que indicassem os Vereadores que irão compor esta Frente
Parlamentar. Após as devidas indicações a mesma ficou composta da seguinte forma: GUIDO MARIO
PRASS FILHO (PP), DANIEL LAERTE LAHM (PTB), NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB), LUIS
FELIPE LUZ LEHNEN (PSDB) e MOISÉS CÂNDIDO RANGEL (PSC). A Bancada do PT declinou
sua vaga. Encerrando a Ordem do Dia o Presidente 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 SANDRA
BEATRIZ SCHAEFFER (PP): Cumprimentou o Presidente da Câmara, os demais componentes da
Mesa Diretora, seus colegas Vereadores e Vereadoras, a comunidade que assistia à Sessão, e um
cumprimento especial aos funcionários do Banrisul. Informou que por solicitação de um amigo seu, o
qual é chefe de cozinha, fez uma indicação ao Executivo Municipal, para que se realize em Taquara um
evento semelhante ao que aconteceu ha dois finais de semana anteriores a esta Sessão, na cidade de
Canela, um evento que combine a gastronomia e a cultura e que pode se chamar de I Festival
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Gastronômico e Cultural de Taquara. Mencionou que Taquara é uma cidade com uma a gastronomia
rica e variada, passando pela culinária campeira, alemã, italiana, japonesa, vegetariana, e várias outras,
todas igualmente saborosas. Continuou dizendo que também existe um tipo de gastronomia mais rápida
que é aquela gastronomia servida nos xis, nas ruas de cachorro quente, nos pastéis e nos crepes.
Complementando que os produtores de doces em compotas também é uma força do município, assim
como outros tipos de doces e bebidas produzidas aqui. Explicou que este evento seria um evento para
mostrar a culinária taquarense, onde vários chefes seriam convidados para venderem os seus produtos e
também agregar a este evento uma parte mais cultural na qual, várias atrações poderiam ser convidadas
a se apresentarem, igualmente artistas do município. Deixou então essa sugestão ao executivo
Municipal, que realize esse Festival Gastronômico e Cultural de Taquara, o qual demonstrou plena
certeza de que será um evento muito bem organizado e muito bem aceito pela população taquarense.
Informou que no sábado que antecedeu a essa Sessão, dia 8 de abril, transcorreu o dia mundial de
combate ao câncer, uma data criada pela Organização Mundial de Saúde com o objetivo de mobilizar a
sociedade em relação à prevenção da doença, com hábitos saudáveis, e da importância do diagnóstico
precoce. Citou que melhorar o tratamento do Câncer tem sido uma das prioridades do mandato da
Senadora Ana Amélia do mesmo partido que ela faz parte, o PP, dando ênfase no fato da Senadora ser
gaúcha, autora e relatora de vários projetos na área, e que propõe vários debates permanentes sobre o
tema, com especialistas para cobrar ações do Governo. Informou que a estimativa segundo o Instituto
Nacional do Câncer (INCA) é que ao longo de 2017 sejam registrados 600 mil novos casos de câncer,
trazendo também os dados de que no mundo ocorrem mais de oito milhões de mortes por ano devido ao
câncer, e no Brasil ocorrem mais de 180 mil mortes por ano. Continuou dizendo que o câncer de
pulmão foi o campeão do número de casos no mundo com 1,8 milhões de registros, 13% do total,
seguido pelo câncer de mama, com 1,7 milhões de casos, ou 11,9%, e pelo tumor no intestino grosso
que atingiu 1,4 milhões de pessoas, 9,7%, índices elevadíssimos e afirmou que a atenção devida deve
ser dada, mais a prevenção para que no futuro não se tenha tantos os casos. Mencionou que alguns
hábitos prejudiciais são considerados a origem do surgimento de diferentes tipos de tumores, e devem
ser evitados, como o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, a vida sedentária, a obesidade,
alimentação deficiente em fibras, entre outros, pois especialistas apontam que hoje 80% das causas
conhecidas de câncer, estão relacionadas a esses fatores de risco, enquanto 20% são de origem genética.
Continuou dizendo que as insuficientes políticas públicas de prevenção, e detecção precoce do
problema, assim como as dificuldades de acesso ao tratamento, colaboram para que a doença cresça,
sobretudo, nas nações e desenvolvimento. Deixou o alerta que a comunidade que escutava e participava
da Sessão, para que seja sempre realizado o tratamento que enfoque mais na prevenção, do que depois o
tratamento na doença em si. Encerrou sua mensagem agradecendo a atenção de todos desejando-lhes
uma excelente semana. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA
(PTB): Cumprimentou a Mesa Diretora, os colegas Vereadores, as pessoas presentes no Plenário, em
especial os funcionários do Banrisul, lutando pelos seus direitos, parabenizando-lhes mais uma vez por
serem incansáveis e estarem presentes, citando que a moção sugerida pela Vereadora Mônica é de
grande importância, a união dos legislativos, demonstrando como eles pensam e o que eles querem
propor aos governantes com relação às lutas, então mais uma vez parabenizou-lhes. Informou que na
semana que antecedeu a essa Sessão, houve uma reunião com o Consepro, com as autoridades da
Brigada Militar, Polícia Civil, Sindicato dos Bancários, mais algumas pessoas, representantes dos
bancos e das casas lotéricas – que estavam por engano, pois a lei não era de alcance das casas lotéricas
– e confessou que quando adentrou no Plenário, sentiu-se um pouco ameaçada pelos olhares que eram
lançados aos Vereadores, dando a impressão de que ali estavam para serem fuzilados, pois os olhares
Ata nº 4.201, de 10 de abril de 2017

Página 4 de 14

questionavam o que estávamos fazendo nesta Casa Legislativa. Argumentou então que o que fazem os
Vereadores nesta Casa Legislativa é legislar em prol da segurança, em prol do cidadão, em prol daquilo
que vai resultar positivamente a todos, e não estão aqui brincando. Dirigiu-se às pessoas que estão em
cargo de gerência de banco, que elas não briguem por um recurso que existe em abundância, que não
defende o que é indefensável, pois é preciso sim de vigilância nos bancos, é preciso corroborar com que
haja sim um aparato que já existe de segurança eletrônica e mais algumas coisas e mais a vigilância
armada sim, pois é preciso colocar mais segurança dentro das agências bancárias, não vendo isso como
alguma coisa que cause demérito, sendo algo para somar, e tanto é para somar que segundo ela já foi
trazido a esta Casa Legislativa pelo próprio Sindicato dos Bancários. Alegrou-se em saber que no final
das contas depois de todas as pessoas falarem, todos viram com simpatia e entenderam sim que é
preciso haver legislações que venham ao encontro de uma maior segurança para quem trabalha como
funcionário nos bancos e para quem vai até os bancos enquanto clientes, sendo importante sim que haja
mais segurança. Informou estar organizando uma Audiência Pública para o dia 28 de abril, tendo o
apoio dos Vereadores, com a Comissão de Educação à frente, e convidou os vereadores presentes a
participarem na quarta-feira seguinte a essa Sessão, às 13h30min de uma reunião para se tratar desta
Audiência Pública que acontecerá no dia 28 com os educadores do município de Taquara, independente
que seja de nível Estadual, Municipal, ou Particular, porque a Legislação e a alteração que haverá na
Constituição, esta alcançará a todos aqueles que buscarem a sua aposentadoria. Afirmou então que
estarão reunidos e tratarão deste encontro que vai culminar com o fechamento da Semana Nacional em
Defesa e Promoção da Educação Pública, que acontece de 17 a 28 de abril. Fez uma referência
relacionada à moção apresentada na nessa Sessão, a qual quer motivar os deputados a derrubarem o
veto presidencial, a lei complementar 157 de 2016, que referencia o ISS dos Municípios. Explicou que
a legislação traz a regulação para que esse imposto sobre serviços seja direcionado aos municípios, às
prefeituras, porque até então ele é direcionado onde está a prestadora do serviço, e não a quem toma o
serviço, então foi vetado pelo Presidente da República essa nova redistribuição de recursos aos
municípios. Mencionou que gostaria de entender o porquê deste vento, se o Presidente da República
conhece a pobreza dos municípios, se é entendido que não existe uma distribuição justa do recurso, pois
a maior parte fica no Governo Federal, um pequeno percentual vem aos municípios, e um pouco mais
aos estados, havendo assim uma injusta redistribuição da fatia dos impostos, e seria uma forma de
melhorar isso. Externou que impressão que lhe dá – sem querer causar injustiça – é que existe alguma
vantagem a ele como Presidente para não sancionar essa redistribuição do recurso do ISS. Encerrou
agradecendo a atenção de todos e desejando-lhes uma excelente semana. VEREADOR ADALBERTO
CARLOS SOARES (PP): Saudou o Presidente da Câmara, os membros da Mesa Diretora, seus
colegas Vereadores e Vereadoras, às pessoas que estavam presentes no Plenário, e aos ouvintes da
Rádio Taquara. Informou que na sexta-feira que antecedeu a essa Sessão, a cidade recebeu a visita do
Deputado Federal Covatti Filho que veio entregar uma emenda parlamentar de R$ 100 mil para ser
aplicada em equipamentos na saúde. Expressou que há mais de três anos está cobrando desse Deputado,
pois foi deputado o qual ele apoiou, do Partido Progressista, e nessa sexta-feira ele veio contemplar o
município com essa emenda de R$ 100 mil e mais R$ 300 mil também durante o ano para a saúde, que
certamente será aplicado no funcionamento do “castramóvel”, que também é saúde pública. Sugeriu
que se lute por essas emendas parlamentares, pois elas não são um favor que um Deputado está fazendo
ao vir até a cidade para trazer emendas parlamentares, porque é dinheiro do povo, que paga impostos
que o Governo do Estado e o Governo Federal recolhem, então é um compromisso que o Governo
Federal tem de devolver o dinheiro. Mencionou novamente que o Deputado esteve na cidade e trouxe
R$ 400 mil, ciente de que outros Deputados também estão mandando verbas, acreditando ser uma
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obrigação deles, fazer isso mesmo. Informou que a cidade também recebeu na semana que antecedeu a
essa Sessão, uma emenda parlamentar da Senadora Ana Amélia Lemos de R$ 150 mil, para
equipamentos voltados para a agricultura, pois o Partido Progressista já sugeriu ao Prefeito que fosse
comprado mais um trator para agricultura, que também serviria para fazer as roçadas das estradas do
interior. Ainda sobre a Senadora Ana Amélia, expressou que a Senadora vem representando muito bem
lá no Senado Federal, tendo uma postura a altura, sendo contra a PEC 287, que tira o direito do cidadão
trabalhador nas suas aposentadorias, contra a lista fechada para escolher os representantes nas eleições,
mantendo uma postura serena, representando muito bem os gaúchos. Apresentou duas indicações, uma
para a Secretaria Distrital da Padilha para que providencie roçada e melhorias na estrada Travessa Enio
Nitche, que está bastante danificada, portanto solicitou ao Secretário Mário que possa atender a esse
pedido que é de moradores, de produtores rurais, que necessitam dessa estrada para escoar sua
produção. Mencionou outra indicação, enviada a Secretaria de Obras, para que providencie a colocação
de um redutor de velocidade na Travessa Santa Rosa, próximo ao número 2961, pois depois daquela via
ter sido asfaltada, as pessoas andam em alta velocidade ali, pontuando estar ciente de que existem
vários pontos da cidade onde precisariam ser colocados redutores de velocidade, mas aquele local é um
pedido especial, porque ali perto moram pessoas que cuidam de crianças, e diariamente as pessoas
passam naquele local em alta velocidade, portanto solicitou que a Secretaria de Obras, junto com a
Secretaria de Trânsito, possa colocar um quebra-mola naquele local. Solicitou a Secretaria de Saúde
que providencie o mais rápido possível a volta da unidade móvel do interior, lembrando que no mês
anterior, havia feito a cobrança ao Secretário Petry, o qual afirmou que até a primeira quinzena de
março a unidade voltaria, mas acredita que até agora ainda não voltou, salientando ser esse um trabalho
de extrema importância para as pessoas do interior. Finalizou deixando uma mensagem de páscoa que o
Padre Fábio enviou para os Vereadores no mesmo dia dessa Sessão, portanto leu essa mensagem de
páscoa para todos os ouvintes: “Páscoa - Festa da Vida. A ressurreição é o grito de Deus em nosso
favor. Ele ofereceu seu filho para salvar a todos. Jesus é a nossa esperança. Força e coragem para
vencermos todos os obstáculos que o mundo nos apresenta. Cristo Ressuscitou por nós, ele te ama de
forma Incondicional. Feliz Páscoa, que Deus lhe abençoe.” Desejou então também uma feliz páscoa a
todos, e que o Senhor esteja sempre com todos. Agradeceu e despediu-se até a semana seguinte.
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou o Presidente da Câmara, os membros
da Mesa Diretora, seus colegas Vereadores e suas colegas Vereadoras. Agradeceu ao Presidente por já
ter deliberado sobre a criação da Frente Parlamentar Pró-Saneamento Básico do Município de Taquara,
pois os recursos expiram em 30 de janeiro de 2018, argumentando que pelo relato das pessoas da
Corsan, só a licitação leva seis meses, portanto já se está correndo contra o tempo e justificou que a
criação dessa comissão é para se ir atrás desse projeto, conversar-se com a Corsan, com o Ministério
Público, com o Consórcio Pró-Sinos, para que se possa saber como está andando essas questões tão
importantes relacionadas ao saneamento básico. Informou um encaminhamento que fez, salientando a
importância de que a comunidade saiba, relacionado a água para os animais do interior, de uso para
quem precisa irrigar uma horta, dar água aos seus animais, e pela resolução do Governo, a bacia do Rio
dos Sinos, a bacia do Rio Santa Maria e também a bacia do Rio Gravataí precisam ter outorga para
tudo, e dessa forma se inviabiliza muitas propriedades rurais, porque a pessoa já está lá no sofrimento,
então precisa gastar de R$ 8.000,00 à R$ 9.000,00 para fazer outorga da água que dá para o seus
animais é um absurdo, e a Lei remete ao Comitê Sinos que deliberou em 2014, só não disse qual eram
os usos, só disse que se pode fazer um reservatório de água, explicando que quando fala em vertente,
precisa ser em locais adequados onde tem vertente que funcione, pois interromper curso d’água é um
pouco complicado, mas existe a possibilidade de ser feito. Citou ser sabido que a Prefeitura de Taquara,
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em uma seca que aconteceu tempos atrás, conseguiu abrir 50 bebedouros de água para os animais, pois
a Secretaria conseguiu uma verba, contratou máquina, e abriu, mas atualmente o município precisa
chegar para estes pequenos agricultores dizendo que agora eles precisam gastar R$ 8.000,00 para fazer
outorga de sua água para os animais poderem beber água. Explicou então serem estes os motivos desse
encaminhamento, mencionando que esteve em reunião – justificando sua ausência quando houve a
discussão sobre a guarda armada dos bancos 24 horas, que a Lei é de sua autoria, pois estava em uma
missão muito importante – junto a Promotoria de Justiça, com o Promotor Regional Ambiental da
Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, Senhor Ricardo Schinestsck Rodrigues, que tem como sede a
Promotoria de Justiça São Leopoldo que fica na Avenida Unisinos, 89, no Bairro Padre Reus. Explicou
que estava lá representando essa Casa Legislativa, enquanto nesse Plenário foi dito na reunião que o
Vereador propositor da Lei nem estava presente para discutir, afirmando estar aqui para que a lei seja
colocada em prática, pois quando fez a lei, consultaram a quem representa os funcionários, chamou o
Sindicato dos Bancários para um debate, o qual que representa a categoria, afirmando não adiantar de
nada discutir com o dono do banco, pois ele não quer gastar nada, lembrando que demorou um tempo
para colocarem os biombos, depois veio a Lei do guarda volume na entrada, e agora a Lei da guarda
24h que vai ajudar a segurança do município, principalmente para quem mora no entorno e quem usa
do banco. Colocou que as pessoas às vezes precisam se ater sobre como foi feito, para depois vir emitir
opinião sobre um Vereador que está representando a Casa em algo muito importante, e lida com as
áreas inundáveis onde são feitos loteamentos, que as imobiliárias acabam vendendo esses terrenos
depois desses loteamentos, mencionando estarem anteriormente discutindo de que forma a fazer as
áreas consolidadas onde já tem um investimento, porque se precisa do aval da promotoria, já que do
contrário não sai, e para isso está o Promotor de Justiça Regional Ambiental da Bacia do Rio dos Sinos,
pois passam por ele as discussões, e lá estava o Planejamento do Município, o Meio Ambiente do
Município, e também este Vereador (ele mesmo) representando essa casa. Expressou ter muitas outras
coisas para falar, e finalizou desejando uma Feliz Páscoa a todos, com muita paz no coração, e que
sigam em frente, enviando um grande abraço a todos. VEREADOR LUIS FELIPE LUZ LEHNEN
(PSDB): Saudou o Presidente da Câmara, as Vereadoras e Vereadores da Casa, a assistência que lhes
prestigiava na Câmara, ou que lhes acompanhavam pelas redes sociais ou pela rádio, deixando seu
cordial “boa noite”. Informou que no dia dessa Sessão, esta legislatura completava 100 dias, ao mesmo
tempo em que o governo municipal também completa seus 100 dias desde a renovação do mandato.
Mencionou ter pensado muito sobre o que falar nessa Sessão, querendo transmitir uma mensagem de
esperança, de que a política na cidade de Taquara é levada a sério, de que estão trabalhando por
transparência dos atos públicos, que estão colocando o cidadão em primeiro lugar, independente dos
projetos pessoais ou partidários de quem está envolvido no mundo político local, mas seguiu dizendo
que infelizmente só pode responder por ele mesmo, e embora esteja buscando isso dia e noite, ainda se
sente um tanto quanto sozinho, especialmente porque vê colegas com enorme potencial sucumbindo
seu mandato aos desejos do Executivo em detrimento do atendimento aos anseios da comunidade.
Afirmou não querer que suas palavras causem um desconforto, pedindo que se entendam elas como o
desabafo de alguém que desde o primeiro dia está tentando fazer aquilo para o qual foi eleito, e que tem
encontrando inúmeras resistências em função de acordos previamente estabelecidos e que impedem
muitos de votarem conforme suas consciências. Citou que pode ser o dia de se repensar esses acordos,
pois essa defesa cega o Executivo Municipal, e essa prática política que está apequenando o município
e impedindo a terra de crescer. Repetiu então serem 100 dias desta legislatura, 100 dias da renovação
do mandato, mais de 1500 dias, sendo mais preciso afirmando serem 1560 dias de um governo com
práticas populistas, com carisma, mas segundo ele, de um alto cinismo e irresponsabilidade fiscal,
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proporcional à simpatia alcançada. Mencionou que os Vereadores existem para apontar o caminho a ser
seguido, corrigir o que está sendo feito errado e zelar pelo patrimônio do município, e neste quesito,
afirmou não existir patrimônio maior que a vida dos munícipes taquarenses. O Vereador então
questionou quais foram os projetos iniciados na atual gestão para melhoria da qualidade de vida dos
munícipes, questionando também como está à segurança no município e as ações propostas pelo
Executivo para melhorar o sentimento de segurança na cidade. Seguiu questionando sobre quais foram
as ações para captação de recursos e investimentos para a geração de emprego, sugerindo que o Sr.
Prefeito mande logo a reestrutura administrativa prometida, e de preferência, sem a essa Secretaria que
segundo ele, pouco fez nesses últimos anos. Questionou ainda como é possível que municípios
próximos consigam fazer mais, durante o mesmo tempo, mesmo sem ter Prefeito eleito, como é o caso
de Parobé, ou os motivos pelos quais Igrejinha consegue dar continuidade a serviços essenciais e a
projetos, e enquanto Taquara não. Afirmou que poderia elencar inúmeras ações realizadas por prefeitos
como Dória e Marchezan, mas seria covardia tal comparação. Citou ter gostado de uma frase que o
Vereador Guido usou na Sessão anterior, em que disse que “no futuro teremos que prestar contas para
nossos filhos e netos do que fizemos com o nosso município”, se referindo ao cuidado com a natureza,
especialmente com o rio, mas foi mais longe, dizendo ainda que será necessário prestar contas sobre
como agiram em relação ao modelo de administração adotado para gerir a cidade. Mencionou que hoje
se tem um modelo ultrapassado, de apadrinhamento político, troca de favores e baixo aproveitamento
de quadros técnicos na administração. Continuou dizendo ser um modelo vingativo onde não se
responde os pedidos de informação, onde não se faz questão de mostrar os números reais das contas
públicas. Lembrou que o Brasil vive um momento de crise ética, e Taquara é parte deste brasilzão,
repetindo os mesmos erros que culminaram no impeachment de Dilma. Questionou então os repasses
do RPPS, às prestações de contas das verbas advindas do Governo Federal, a situação real do contrato
entre Prefeitura de Taquara e o ISEV, como ficou o encontro de contas entre a Prefeitura de Taquara e
Grupo Mãe de Deus, quem fiscaliza a qualidade do asfalto e as dimensões contratadas das
pavimentações, o que está faltando para conclusão da UPA e qual a previsão para zerar a fila de espera
das creches. Lamentou-se por todas essas questões não terem sido respondidas, nem durante o primeiro
mandato, nem durante a campanha e que até agora permanecem sem respostas. Afirmou que o Prefeito
municipal precisa ser um líder, alguém que esteja a frente da população, que tenha capacidade de
diálogo e capacidade motivacional para que se mantenha altivo e vivaz em meio a crise. Expressou que
gostaria de seguir, mas infelizmente seu tempo se encerrou. Desejou então uma feliz semana a todos e
que todos tenham uma Páscoa de ressureição e de muita paz, então encerrou agradecendo.
VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL (PSC): Saudou o Presidente da Câmara, seus demais
colegas Vereadores, a comunidade que se fazia presente na Sessão, e a todos os que acompanhavam
pelos meios de comunicação ou assistiam pela internet. Saudou de uma forma especial aos
representantes do Banco Banrisul, que mais uma vez se faziam presentes na Sessão, parabenizando-lhes
pela organização e pela persistência de estarem mais uma vez lutando por aquilo que acreditam,
deixando seu reconhecimento. Fez coro, solidarizando ao evento que está sendo proposto pelos
Professores Vereadores, em conjunto com mais professores, evento que no próximo dia 28 propõe uma
manifestação contrária à PEC 287, que é a reforma da Previdência, lembrando que já ocorreu nesta
Casa um movimento parecido, mas focando a agricultura, e como dizia, falando em vários momentos
na Tribuna, afirmou ser importante que todos os setores se mobilizem a frente desta proposta,
professores, médicos, bancários, ferroviários, muitos setores da sociedade que deveriam se mobilizar
também, para que cada um deles faça uma mobilização e mostrem ao Governo Federal que a proposta
deles de reforma da Previdência não lhes serve. Colocou-se à disposição destes professores que estão
Ata nº 4.201, de 10 de abril de 2017

Página 8 de 14

organizando, naquilo que ele puder ajudar, estando às ordens. Parabenizou o Vereador Guido, pela
proposta da Frente Parlamentar de Saneamento Básico de Taquara, por ser algo muito importante,
sendo uma questão que existe até recurso previsto ha bastante tempo, mais de 80 milhões (de reais), os
quais é preciso que se vá atrás disso. Mencionou ter sido procurado por um morador da Vila Tito
Eldorado, lhe cobrando a situação das estradas, do saneamento, e dizia “Vereador eu quero que o
senhor fale do meu bairro”, mencionando então que a situação das estradas lá está bastante calamitosa,
e é um problema que vem se agravando e se repetindo há bastante tempo, e talvez como comissão se
possa buscar alguma alternativa para tentar solucionar aquele problema, ou pelo menos dar uma luz
àquela comunidade que há bastante tempo vem sofrendo com esse problema. Informou aos moradores
do Bairro Santa Terezinha que tem se esforçado e batalhado pela revitalização da pracinha do Bairro
Santa Terezinha, a qual se encontra ao lado da Igreja Católica, que está abandonada há bastante tempo,
e também está sendo alvo de vândalos, mencionando que pessoas estão se reunindo na pracinha para
usar drogas, e amedrontando a comunidade que passa por ali. Mencionou ter estado lá na semana que
antecedeu a essa Sessão, juntamente do Prefeito Municipal, também esteve no mesmo dia dessa Sessão
com a Secretaria do Planejamento, onde nos próximos dias ocorrerá um projeto de revitalização, então
salientou estar buscando uma alternativa, acreditando que com pouco investimento se resolverá aquele
problema, indo além e dizendo até que com um pouco mais de capricho apenas, o problema já estaria
resolvido uma boa parte, mas que com um pouquinho de investimento deixarão uma pracinha top
daquela que era quando ele era pequeno, juntamente da Vereadora Mônica e do Vereador Telmo que
também se criaram no Bairro Santa Terezinha. Desejou a todos os taquarenses um feliz aniversário na
próxima segunda-feira dia 17, em que Taquara comemora 131 anos, dizendo ser uma honra ser
taquarense nascido na cidade Taquara, criado até hoje na cidade Taquara, 36 anos de cidade de
Taquara, nascido no antigo Hospital Faiock, portanto desejou a todos os taquarenses um feliz
aniversário pelos 131 anos. Em seguida desejou uma Feliz Páscoa a todos, lembrando que Páscoa não é
ovo de chocolate e nem coelhinho, mas a Páscoa é a morte e a ressurreição de Cristo, e pediu para que
todos meditem nessa questão dos ensinamentos que Cristo deixou, e dessa forma com certeza se terá
uma sociedade bem melhor. Encerrou enviando um abraço a todos e deixando seu obrigado.
VEREADORA MÔNICA JULIANA FACIO (PT): Saudou desejando uma boa noite às suas colegas
Vereadoras e seus colegas Vereadores, aos servidores da Casa, a todos e todas que acompanhavam
pelos veículos de comunicação, e aos seus colegas servidores públicos estaduais do Banrisul. Iniciou
sua fala dizendo que dia 8 de abril foi o dia em que se comemora nacionalmente o sistema Braile, que é
um processo de leitura e escrita baseado em 64 símbolos em relevo para a pessoa cega, possibilitando à
pessoa cega – algo extremamente importante – a acessibilidade comunicacional, e quando se fala de
acessibilidade geralmente se remete a acessibilidade arquitetônica, urbanística, rampas de acesso,
corrimãos, mas é esquecida a acessibilidade comunicacional, que é tão importante, pois possibilita a
ampla autonomia da pessoa cega – nesse caso – aos espaços sociais, porque acaba dando condições a
ela de se localizar em qualquer lugar que ela esteja desde que ela tenha acessibilidade comunicacional
então pensando no direito de todos e todas de ter acessibilidade comunicacional. Informou que na
semana anterior a essa Sessão, foi até a FADERS, que é a Fundação que articula políticas públicas para
pessoa com deficiência no Estado do Rio Grande do Sul, onde foi recebida pelo Presidente da Fundação
Sr. Bakof, e encaminhou uma demanda da Secretaria de Educação, que é a formação dos professores da
rede municipal para a orientação, mobilidade, braile e soroban, pra atender a comunidade cega que
felizmente estão dentro das escolas, porque lugar de criança tendo deficiência ou não é na rede regular
de ensino, e não excluída dos espaços de convívio social, e alegrou-se em poder concretizar essa ação.
Parabenizou a Casa Legislativa, a todas as Vereadoras e Vereadores, dizendo que se sente amplamente
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representada por cada um deles e cada uma delas, pela aprovação de forma unânime pelo Banrisul e
pela Corsan públicas. Orgulhou-se em poder estar ouvindo da comunidade, e citando que a Presidente
do Sindicato dos Bancários que é enfática em dizer que essa Casa faz um bom debate, faz a boa
discussão, e a boa reflexão, portanto se orgulha disso. Agradeceu e parafraseou o Vereador Nelson
Martins, o qual disse que “quem assume tem que governar, tem que pagar salário em dia, e tem que
defender o que é público”, então segundo a Vereadora, defender o que é do povo é uma necessidade.
Mencionou então alguns números do Banrisul pra quem acompanhava a Sessão, sendo 536 agências,
1237 postos de atendimento, de patrimônio líquido o Banrisul tem R$ 6.400.000.000,00, de lucro
líquido R$ 659.000.000,00, que muito desses lucros foram utilizados para pagar a folha de pagamento
dos professores estaduais, investimentos que geram recursos ainda para o estado na casa de
R$ 969.000.000,00, 11214 empregados e 657 estagiários. Argumentou ser uma potência Econômica
que não se pode abrir mão, salientando que o Banrisul é do povo, e não permitirá que privatizem o que
é do povo. Parabenizou então a estes servidores, assim como o sindicato dos bancários por estar sempre
na luta, não só pensando neles. Mencionou ficar orgulhosa em poder dizer que é amiga deles, e estão na
boa luta, porque eles não pensam apenas neles, e sim no bem estar de todas as pessoas, portanto estão
de parabéns. Encerrando sua fala, disse que no final de semana que antecedeu a essa Sessão, foi
convidada a participar, e fazer uma fala a respeito da função do Vereador e da Vereadora, e da política
na vida das pessoas, pela Igreja Adventista do Mundo Novo, para o Clube de Desbravadores, e afirmou
ter saído de lá com muita energia, porque viu aquela gurizada com uma vontade muito grande de ser
agente de transformação na sua comunidade, e no seu local de existência, puxando a responsabilidade
do local onde eles vivem para eles mesmos, então lhe deu uma energia muito grande, portanto
agradeceu o convite para poder estar lá. Finalizou informando estar organizando – mencionando a sua
colega Professora Andreia, professora do Theóphilo Sauer – o movimento de educadores em ação, e
têm uma agenda já pré-estabelecida para o dia 28 de abril, que segundo a Vereadora, felizmente essa
Casa aprovou, porque essa Casa é do povo e neste lugar que devem ser feitos os debates que alteram e
atravessam a vida da comunidade, então informou que no dia 28 estará reunida com todos os servidores
da educação, para frear agenda de retrocesso imposta por pelo Governo Federal. Fez então uma citação
de Paulo Freire, que segundo ela, é um dos maiores educadores do mundo e respeitado a nível mundial,
o qual diz que “não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na
ação-reflexão”. Desejou então uma boa noite para todos contra a agenda de retirada de direitos desse
governo, uma boa semana, e nenhum direito a menos. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS
(PMDB): Saudou a Mesa Diretora, os Vereadores, e as pessoas presentes no Plenário. Citou a fala do
Vereador Moisés com relação ao loteamento Tito, afirmando ser o pior lugar, com esgoto a céu aberto,
sendo uma vergonha. Mencionou não saber quantos pedidos ele tem na prefeitura de outros governos e
deste também, sendo que nada foi feito. Lembrou que o Ex-Prefeito Délcio chegou a comprar três
terrenos para fazer a casa de tratamento, que estava incluído nesta lei da Corsan. Aproveitou então, pois
talvez seja a hora de fazer com que aqueles moradores possam almoçar em suas casas, jantar em suas
casas, ou tomar café em suas casas sem aquele catingão, pois é uma vergonha aquilo, sendo que todos
passam por lá prometendo para fazer, e resulta que ninguém fez nada até agora. Informou haver uma
canalização que devide o Eldorado com o Tito que por isso é obrigado a fazer uma canalização para rua
com no mínimo um metro para desviar aquela canalização porque foi arrebentando tudo, e passa bem
no meio, onde separam os dois loteamentos, onde é a divisa do terreno com o outro, sendo sabido que
isso não dá certo, pois fazem muro ou fazem casas e acaba na situação muito complicada que está hoje.
Aproveitou ter citado a Corsan, perguntou se seus colegas haviam visto onde a Corsan está fechando os
buracos, pois tem lugares que fecharam o buraco, em questão de um ano atrás no paralelepípedo e está
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subindo tudo. Citou aparentar haver uma lei, então é só o Prefeito fazer cumprir, e segundo o Vereador,
o Prefeito não faz cumprir, tendo uma lei para isso. Cedeu um aparte ao Vereador Telmo, o qual
mencionou que essa é uma das pautas que estaria externando logo na sequência, em sua palavra, mas
afirmou que existe no convênio uma cláusula que prevê 10 dias para o atendimento depois que a Corsan
abre a valeta e faz o conserto, sendo preciso retornar nesses 10 dias para fazer o conserto do
calçamento, o que não é feito e precisa ser cobrado. Então o Vereador Nelson retomou a palavra
afirmando a necessidade de ser feito, precisando ser bem feito, pois segundo ele, se observar a Rua
Pinheiro Machado e a Rua Guilherme Lahm, existem alguns trechos em que as valetas foram
afundando e vai soltando por ser paralelepípedo. Sugeriu que se fiscalize a Corsan, para que quando
eles fizerem o trabalho, e não ficar bem feito, e fazer com que eles voltem se e faça o trabalho.
Informou que esta lei é sua, mencionando que não coloca na lei a palavra “autoriza”, e sim que
“obriga”, dizendo na lei que obriga, precisando então fazer que eles cumpram, e que façam o trabalho
deles. Explicou que não é a Corsan que faz direto, ela contrata uma empresa, mas ela também tem que
fiscalizar se essa empresa faz o trabalho bem feito, porque do contrário não adianta de nada, e então o
município fica nessa situação como está hoje. Mencionou que ao longo desses anos, e ha pouco mais de
20 dias, viu no jornal na rádio que contavam com a empresa da Usaflex em Taquara, deixando a
população contente, porque falta emprego, e continuou dizendo lembrar que contavam com a
Schincariol em Taquara porque a melhor água que foi encontrada foi no Entrepelado, e resultou que ela
não veio para Taquara, então afirmou ter visto o Vice-Prefeito Hélio dizendo que a Fruki estava em
Taquara, e não veio para Taquara, mas agora a Usaflex não vem, e não cria expectativa porque se sabe
que as empresas sempre procuram o lugar melhor, então Taquara não tinha infelizmente pra Usaflex,
porque Parobé entrou com os pavilhões da Azaléia, que já estavam prontos. Alertou que se deve cuidar
para não criar uma expectativa na comunidade do que não vai se realizar. Informou que Taquara terá
uma super-safra de arroz, mencionando ser bonito de ver os caminhões passarem carregados, mas
afirmou também ser necessário que o município pense nessa gente, pois as estradas estão ruins, mas
depois que passar a época do arroz, que se dê uma ajeitada, pois os produtores precisarão limpar as
máquinas, trazer as máquinas, e três meses depois eles já começam a preparar o de novo o chão para
plantar o arroz. Salientou a necessidade de que o Município esteja atento, pois essa gente está
produzindo para o Município, e se terá uma renda maior no ICMS por causa da produção agrícola.
Encerrou enfatizando que há necessidade que se olhe com mais carinho para a agricultura e pecuária, e
que ao menos dê estrada para esses produtores passarem. VEREADOR RÉGIS BENTO DE SOUZA
(PMDB): Saudou o Presidente da Câmara, seus colegas Vereadores e Vereadoras, a comunidade que
acompanhava no plenário, pela Rádio Taquara e pela internet. Iniciou seu pronunciamento com
algumas considerações, primeiramente que não haverá Sessão na segunda-feira seguinte, dia 17 de
abril, aniversário na cidade, então deixou um feliz aniversário para todos que já ajudaram a construir,
para aqueles que estão construindo, e aqueles que virão ainda ajudar a levar a cidade à frente, pelos
seus 131 anos. Também citou a Páscoa, como disse o Vereador Moisés, que se deve ter uma reflexão,
renovar nossas esperanças que as coisas sejam melhores no futuro, tanto pessoalmente quanto no
trabalho, na família, na vida e em geral com a sociedade. Registrou a situação de que este ano não
haverá Expocampo nem aniversário do município, mas relembrou um fato importante referindo muito
ao que já falou, mencionando que o Vereador Preto pode lhe ajudar, então lembrou que no ano anterior,
foram feitos os carreteiros no Rio da Ilha, Sr. Matana juntamente da liderança que trata disso, que o
Vereador Moisés, o Vereador Telmo e outros também conhecem, está passando por uma dificuldade de
saúde bastante complicada, e deixou então um abraço para ele. Aproveitou o restante do seu tempo para
colocar um pedido de solidariedade, já tendo feito esse pedido ao Vereador Guido Mário, líder do
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Governo da prefeitura, apresentou também ao Presidente da Câmara esse clamor, esse pedido de unir
forças para que não se perca mais do que já foi perdido, afirmando que motivos não interessam,
importando apenas que se resolva isso. Registrou antecipadamente o trabalho do Conselho Municipal
de Saúde, do COMUD – citando que uma servidora da Casa fazia parte – com relação às consultas
populares, a Marilene que também fez uma gama de informações que pode auxiliá-lo nessa situação
que ele colocaria na sequência, ao CORED, aos servidores da Prefeitura que também colaboraram com
informações importantes, da Câmara de Vereadores, da Secretaria de Saúde do Estado, da Secretaria de
Planejamento do Estado, e através do trabalho político, através do Deputado Federal Márcio Biolchi,
que é o chefe da Casa Civil do Governo do Estado, e o Deputado Estadual Gabriel Souza, que é o Líder
do Governo na Assembleia Legislativa, e disse ter ido atrás dos valores com relação às consultas
populares, que a comunidade votou e por diversos motivos não receberam. Informou que em um
segundo momento, numa próxima Sessão, falará os porquês de não se ter recebido, e quais os caminhos
que se pode ter, mencionando que essa Casa Legislativa, com todos os Vereadores será tão quanto
importante para se recuperar isso, e deixou registrado um valor que se tem para receber no final do mês
para a compra de equipamentos onde quis registrar que a prefeitura acertou agora, acertou em a
prefeitura receber os valores da Consulta Popular, e não terceirizar a Mãe de Deus, a ISEF, a pessoas
estranhas ao relacionamento da gestão do município para que compre equipamento no nome deles e
quando forem embora levarem o equipamento. Pediu encarecidamente – no prazo de até
quarta-feira – que o Prefeito assine preenchendo uma declaração, o único documento que é única, e
exclusivamente para o Prefeito assinar, que está faltando junto ao processo número 7302 14 701 do
Governo do Estado com relação às demandas da Consulta Popular do ano anterior que é recebido no
ano atual, no valor exato de R$ 759.988,36 para aquisição de equipamentos para Hospital Bom Jesus.
Cedeu um aparte ao Vereador Guido Mario, o qual salientou a importância da preocupação do
Vereador Régis, afirmando já ter ido atrás, por este ser um é um recurso que é disponibilizado para
região, mencionou que houve uma reunião da CIR, a qual se reúne todos os meses e este mês a reunião
foi em Rolante, onde decidiram que esse recurso deveria ser investido no hospital. Informou que no
mês seguinte haveria recurso em São Francisco de Paula o que foi decidido lá. Informou que após ter
sido decidido lá, veio para reunião do Conselho Municipal de Saúde que foi no dia 28, pois sempre
reunião conselhos para a saúde é na última terça-feira do mês, então na reunião foi aprovado pelo
conselho, foi para o Prefeito que já assinou, então solicitou o protocolo para confirmar que já houve
assinatura, e citou esperar que o recurso viesse e fosse bem investido na cidade. Agradeceu então pelo
tempo cedido. Ao retomar a palavra, o Vereador Régis dirigiu-se ao Vereador Guido Mario afirmando
querer que isso seja verdade, porque no mesmo dia dessa Sessão, até às 14h quando estava na
Secretaria com o processo em mãos, não estava, afirmando não ser a questão de criticar o Prefeito, não
querendo que se considere dessa forma, mas uma questão de auxiliá-lo a que ele assine esse
documento, e demande ao servidor que for, e entregue, apresentando esse protocolo para que não se
perca mais um recurso. Dirigiu-se ao Presidente da Câmara, informando que nas próximas Sessões
apresentará – mencionando ter cópia de todos os processos das outras consultas populares – quais os
motivos que levaram – por considerar ser importante a comunidade saber disso – sem procurar culpado,
mas o motivo técnico disso e expressou que com certeza essa Câmara de Vereadores deve se mobilizar
para que possam incluir do próximo orçamento de 2018 ou ainda no de 2017 com os recursos que não
foram utilizados para esse fim, por prefeituras que não utilizam ou por um motivo ou outro não
consegue completar os projetos, que possam reverter ao hospital, acreditando ser de grande valia para
ampliação e aquisição de equipamentos. Encerrou agradecendo a atenção e tempo dispensado, se
colocando à disposição de toda a comunidade. Neste momento, o Presidente da Câmara, Vereador
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Telmo Vieira transferiu o exercício da presidência ao Vereador Moisés Cândido Rangel para que
pudesse se manifestar em tribuna. VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou o Presidente em
exercício Vereador Moisés Cândido Rangel, a Secretária Mônica, os demais Vereadores e Vereadoras,
o público presente, em especial os funcionários do Banrisul e Sindicato dos Bancários, os ouvintes da
Rádio Taquara e demais veículos de comunicação que acompanhavam a Sessão. Iniciou seu
pronunciamento externando alguns encaminhamentos que tem feito ao Executivo Municipal, para que
junto à Secretaria competente proceda com a melhoria, sendo uma delas solicitando a Secretaria
responsável por providencie com urgência, a melhoria no acesso à Escola Júlio Maurer na localidade de
Padilha. Expressou que ao conversar com o Secretário de Obras, com o Secretário de Educação e com o
Prefeito, e já se tem o material que está sendo depositado na proximidade da escola, onde será feita essa
realização, então pediu para que sejam efetuadas o mais rápido possível essas ações, porque se sabe que
se aproxima o tempo de chuva, e se sabe que também prejudica aquele acesso das crianças por ser uma
estrada de chão batido, então se cria um barro e as crianças ficam com aquele acesso em condições
ruins para se encaminharem até a escola. Enviou votos de congratulações a o quadro diretivo da Escola
Alípio Sperb no Bairro Santa Maria, pela passagem de seus 93 anos de existência, pois se sabe que
aquela escola é um exemplo no município de Taquara, pois ali há uma peculiaridade, que a comunidade
se agrega a escola, e isso faz com que a escola consiga implementar e realizar melhorias. Parabenizou
então aquela escola, a Secretaria da Educação, e principalmente a Administração Municipal Tito Jaeger
Filho, que dá toda a assistência necessária para aquela escola dentro da possibilidade. Informou que em
conversa com o Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho, sugeriu que se faça um mutirão, porque se entende e
se compreende – principalmente aqueles que estão diariamente em contato com os Secretários
Distritais, com o Secretário de Obras – a falta que se tem de maquinário para atender a grande demanda
do município que são as melhorias nas estradas do interior, aonde se sabe que existem estradas vicinais
que não foram atacadas ainda, e não eram foram atendidas. Afirmou ser sabido de que o município tem
uma grande extensão de estrada de chão, e deu certeza de que é humanamente impossível que um
Secretário consiga realizar toda demanda de seu Distrito, então quando se faz um mutirão organizado,
se consegue contemplar ali na frente ações que realmente contemplaram a necessidade da comunidade
na melhoria dessas ações nessas estradas. Parabenizou então o Prefeito por comungar da mesma ideia, e
já passar essas ações para o Secretário de Obras para que proceda com esses encaminhamentos. Fez
também encaminhamentos na questão das ruas pavimentadas e calçamentos, onde se sabe que muitos
estão com pedras fora de fora da normalidade – explicando haver muitas pedras levantadas – onde deve
ser feito a melhoria, e perguntou ao Prefeito como estava a equipe de calceteiros para realizar essas
melhorias nas ruas, e disse o Prefeito que está providenciando. Explicou que a Secretaria de Obras e
tem feito o trabalho de colocar uma manta asfáltica em cima de onde tem buracos na estrada e nas ruas,
mas sabe-se que se precisa dessas providências o mais rápido possível. Cedeu um aparte ao Vereador
Guido Mario, o qual informou ter encaminhado já há um tempo para que se fosse colocado pó de brita
no calçamento regular, lembrando ter comentado isso no mesmo dia dessa Sessão com outros
vereadores que também estavam preocupados, e afirmou estar reencaminhando novamente que
município adquira porque se está perdendo o calçamento regular, pelo fato das pedras ficarem soltas, e
se precisa colocar o pó de brita para que as pedras fiquem compactadas e não fiquem soltando,
garantindo de que o custo para arrumar é muito maior do que botar o pó de brita para segurar essas
pedras. Retomou a palavra então o Vereador Telmo Vieira, mencionando que diante disto, também
esteve conversando com Prefeito a respeito da grande problemática nas ações da Corsan, já que é
inerente que quando eles abrem uma vala, em seguida é necessário um reparo, então se lamentou por
ainda existirem ruas no município que estão ha 30 ou 60 dias sem serem reparadas após a abertura da
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vala. Mencionou ser sabido que em uma reunião com a Corsan nessa Casa, a Corsan informou que
tinha essa empresa terceirizada para fazer esse serviço na qual tinha terminado o contrato com essa
empresa e eles iriam terceirizar uma nova empresa para fazer esse trabalho, e questionou então sobre
onde estão essas ações, argumentando já ter se iniciado um novo mandato a mais de 90 dias, e essas
ações continuam deixando a desejar no município, então cobrará diretamente a Corsan por ter canal
direto com eles. Citou ter mais coisas para falar, mas antes de finalizar, deixou uma mensagem para a
população taquarense, já que Taquara está fazendo aniversário, e mediante a toda essa problemática,
esse descontentamento e esse descrédito que o político vem sofrendo recai sobre os políticos do
município, e por mais que eles queiram de coração, como homens dedicados em fazer o seu melhor, por
terem que fazê-lo, muitas vezes são criticados até mesmo pelos deles que estão dentro dessa Casa,
pediu então pra se imaginar o que a população taquarense deve pensar de fora. Afirmou então que a
exemplo desses políticos que não representam no alto escalão, ele e – dando certeza – a maioria dos
Vereadores da Casa, estão comprometidos com a comunidade taquarense, aproveitando oportunidade
que Deus lhes deu através do voto da comunidade, de estar na Câmara representando a cada um deles,
trabalhando pelo bem comum, zelando pelo bem-estar da comunidade. Referenciou a Páscoa como
sendo um recomeço, ao mencionar que muitas vezes as pessoas, por pensarem serem mais que os
outros, pensam em sua soberba ao invés de enfatizar a sua humildade. Citou então um provérbio
africano que revela três coisas que no exercício da vida que são relevantes para se prestar atenção para
que não se perca que são, a flecha lançada, a palavra dita, e a oportunidade perdida. Encerrou
afirmando a necessidade do homem em fazer uma auto reflexão, e enfatizou que nessa Páscoa, o
recomeço é o princípio da virtude, e desejou então uma boa Páscoa a todos e uma boa semana. Nada
mais havendo a tratar, às 21h10min, o Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária,
convocando a próxima para o dia 18 de abril de 2017 (terça-feira), às 18 horas, neste Plenário, tendo em
vista o feriado do dia 17, “Aniversário de Taquara”. 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, 10 de abril de 2017.
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