ATA Nº 4.202
Aos dezoito dias do mês de abril do ano de 2017, às 18h13min, no Plenário da Câmara de Vereadores
de Taquara/RS, realizou-se a 14ª 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), Mônica Juliana Facio (PT - Secretária), Nelson José Martins
(PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB) e Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB). Ausentes os
Vereadores Moisés Cândido Rangel (PSC – Vice-presidente) e Sandra Beatriz Schaeffer (PP). 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.
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. Publicidade de Projetos de
Lei: PROJETO DE LEI N° 060/2017 - VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Denomina de
ALVARINO LACERDA FILHO, um logradouro do Município de Taquara/RS. PROJETO DE LEI N°
061/2017 - MESA DIRETORA: Altera a redação da Lei 5.149 de 2013, e dá outras providências.
Correspondência Recebida: Convite Mitra da Diocese de Novo Hamburgo – Paróquia Santa
Teresinha de Taquara, Padre Fábio Luis Galle, para a Primeira Missa em Honra a Santo Expedito –
Padroeiro dos Militares, Policiais e Soldados a realizar-se no dia 22/04, às 19h, na Igreja Santa
Teresinha. E-mail da Promotoria de Justiça de Taquara, lembrando da reunião do Grupo Gestor do
Projeto Rio da Ilha que será realizada no próximo dia 20/04, às 13h30min, no auditório da Promotoria.
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° 033/2017 - VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Dispõe sobre a proibição de
recursos públicos para a contratação de artistas que, em suas músicas, desvalorizem, incentivem a
violência ou exponham as mulheres a situações de constrangimento, ou contenham manifestações de
homofobia, discriminação racial ou apologia ao uso de drogas ilícitas. A Frente Parlamentar dos
Homens Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres apresentou Parecer favorável em relação à
legalidade e contrária ao mérito do referido PL. O Presidente colocou o Projeto em discussão e houve a
manifestação dos seguintes Vereadores: Guido Mario, Régis de Souza, Mônica Facio, Nelson Martins,
Levi Batista e Luis Felipe. Diante de algumas colocações o Vereador Guido Mario, autor do Projeto
solicitou a retirada de pauta do mesmo, para que posteriormente as Comissões façam as devidas
adequações, onde possa atender os interesses de toda a comunidade. De imediato o Presidente colocou
a referida solicitação em deliberação do Plenário e a mesma foi aprovada por unanimidade dos
presentes, estando ausentes os Vereadores Moisés Rangel e Sandra Schaeffer. PROJETO DE LEI N°
046/2017 - VEREADOR TELMO VIEIRA: Institui o “Ecoponto Cultural” na Câmara de Vereadores
de Taquara/RS. O autor do PL apresentou Emenda Retificativa à Ementa e a Comissão de Constituição
e Justiça apresentou Parecer pela aprovação do Projeto em relação à forma e legalidade acolhendo a
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Emenda. Posta em discussão seguida de votação a Emenda foi aprovada por unanimidade dos presentes
e após da mesma forma o Projeto acompanhado da Emenda foi aprovado por unanimidade dos
presentes, estando ausente o Vereador Moisés Rangel, justificado pelo Presidente por motivo de agenda
e a Vereadora Schaeffer, justificado pelo Presidente por motivo de saúde. 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. O Executivo Municipal encaminhou
através do Ofício nº 233/2017, Mensagem Retificativa alterando a Ementa, Art. 1º e Art. 2º do PL e o
Vereador Luis Felipe apresentou Emenda Aditiva. A Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de
Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto em relação à forma e
legalidade e Mensagem Retificativa e rejeição da Emenda Aditiva. Posta em discussão, seguida de
votação a Emenda foi rejeitada com 09 (nove) votos contrários e 03 (três) votos favoráveis dos
Vereadores Luis Felipe Nelson Martins e Régis de Souza. Ausentes os Vereadores Moisés Rangel e
Sandra Schaeffer, justificado pelo Presidente anteriormente. A seguir o Projeto com a Mensagem
Retificativa foi aprovado por unanimidade dos presentes, estando ausentes os Vereadores Moisés
Rangel e Sandra Schaeffer, justificado pelo Presidente. Manifestaram-se sobre a matéria os Vereadores
Levi Batista, Régis de Souza, Nelson Martins, Guido Mario e Luis Felipe. PROJETO DE LEI N°
057/2017 (Executivo Nº 040) Autoriza o Poder Executivo a destinar auxílio para o Serviço Social do
Comércio – SESC. A Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Orçamento, Finanças e
Fiscalização apresentaram Pareceres favoráveis ao Projeto em relação à forma e legalidade e o mesmo
foi aprovado por unanimidade dos presentes, estando ausentes os Vereadores Moisés Rangel e Sandra
Schaeffer, justificado pelo Presidente. 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. O Vereador Luis Felipe
apresentou Emenda Aditiva ao PL e 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 rejeição da Emenda. Posta em discussão, seguida de votação a Emenda foi rejeitada com
09 (nove) votos contrários e 03 (três) votos favoráveis dos Vereadores Luis Felipe Nelson Martins e
Régis de Souza. Ausentes os Vereadores Moisés Rangel e Sandra Schaeffer, justificado pelo
Presidente. A seguir o Projeto na forma original foi aprovado por unanimidade dos presentes, estando
ausentes os Vereadores Moisés Rangel e Sandra Schaeffer, justificado pelo Presidente. Manifestaramse sobre a matéria os Vereadores Luis Felipe, Guido Mario e Nelson Martins. 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 dos presentes: Requerimentos de Nº 099 a
111/2017. Requerimentos de Pedidos de Informações de Nº 052 a 056/2017. Indicações de Nº 203 a
220/2017. Após a Ordem do Dia o Presidente comunicou o que segue: “Diante da urgência da votação
de Projetos nesta Casa que estão aguardando Parecer Jurídico, convoco os senhores Vereadores para
Sessão Extraordinária Autoconvocada para a próxima quinta-feira (20), às 16 horas neste Plenário”. Na
sequência, o Presidente Telmo Vieira pediu licença para se retirar, devido a um compromisso assumido
na noite anterior, passando a condução dos trabalhos à Secretária da Mesa Diretora, Vereadora Mônica
Facio, tendo em vista a ausência do Vice-presidente, Vereador Moisés Rangel. A Secretária por sua vez,
segundo o Regimento Interno desta Casa, convocou a Vereadora Carmem Kirsch (Vereadora mais
votada nesta legislatura), para lhe secretariar junto à Mesa. Prosseguindo com os trabalhos a Presidente
em exercício 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 SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA
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SILVEIRA (PTB): Cumprimentou a Mesa Diretora, seus colegas Vereadores, às pessoas presentes no
Plenário, e todos os que acompanhavam através dos meios de comunicação. Informou ter recebido uma
ligação na semana anterior a essa Sessão e afirmou estar em dívida com uma pessoa do município de
Taquara que tem mais de 60 anos, a qual lhe falou que leu no Jornal Panorama a respeito da idade para
andar gratuitamente nos ônibus de Taquara ser de 60 anos, ter procurado a empresa responsável pelas
passagens e ter sido negado esse direito a ela. Mencionou que a partir de uma pesquisa feita pela
Marilene, Diretora Legislativa da Casa, ela encontrou a lei número 4030 de 2008, que é a Lei que está
valendo e que dispõe sobre a concessão e permissão do transporte coletivo, e dá outras providências.
Afirmou que essa legislação traz no seu parágrafo único do artigo nono, a redação dizendo que são
exemplos do pagamento da tarifa de transporte por ônibus o menor de até seis anos de idade devendo o
mesmo embarcar no ônibus em companhia dos pais ou responsáveis, e o maior de 60 anos tendo a
outorgada o direito de exigir a comprovação da idade, ou seja, tendo a empresa que vai conceder o
transporte o direito de exigir a comprovação. Informou que encaminhará esta documentação aos donos
das empresas concessionárias de transporte para que eles se apropriem da legislação, e não privem o
taquarense maior de 60 anos do seu direito de ir e vir sem pagar o transporte, pois está ele amparado em
uma legislação que está vigendo no município. Informou também que houve duas reuniões na Casa
Legislativa, sendo uma para preparar e outra para trabalhar com os professores sobre o tropeirismo,
explicando ter sido uma reunião importante e mencionando que se teve uma presença significativa de
direções de escolas, professores, e de coordenadores. Continuou dizendo ter sido uma reunião que fez
com que se entendesse que está na hora qualificar o conteúdo em sala de aula, e qualificar com bons
propósitos e com bons temas é importante. Explicou que iniciará com projeto-piloto, mas logo se terá
incluso no currículo escolar, pois segundo a Vereadora, é importante se trabalhar o tropeirismo, e os
valores do tropeiro, e resgatar um pouco da falta de valores que tem institucionalizado pelo país afora,
inclusive cívicos, portanto é preciso cuidar disso, e trabalhar com este propósito. Informou que foi
organizado com a Comissão de Educação, com os membros do Movimento Educadores em Ação –
trazido pela Vereadora Mônica – Conselho Municipal de Educação, representantes do Sindicato
Informação em Taquara, e organizaram uma Audiência Pública para se tratar na questão da PEC 287, e
das questões voltadas a mudança na Previdência Social. Salientou a importância de que se preste
atenção de que apesar dessa roubalheira escancarada e desavergonhada no país, há uma preocupação
grande do Governo de repassar a conta ao trabalhador brasileiro. Dirigiu-se às escolas que lhe
escutavam no momento, desejando que entendam que nesse dia 28 de abril às 8h da manhã – audiência
essa, da educação e dos educadores – da importância que venham também os pais, a direção, equipe
diretiva, conselho escolar, CPM das escolas, para que se faça um movimento de respeito para que se
faça notar junto ao Governo Federal para que ele entenda que mudanças como é esta às vezes
prejudicam mais que ajudam. Continuou dizendo que no Brasil se tem problemas de gestão e de
cuidado com recurso público, o que não significa que o educador e o trabalhador brasileiro terá
novamente uma conta que não é sua. Informou que dia 28 de abril, esta Casa contará com a presença de
palestrantes como Cilene Barbosa Michelin Rodrigues, professora representante da CNTE, que estará
falando sobre as questões de aposentadoria, e o assessor jurídico do CPERS-Sindicato, Marcelo
Fagundes, que também se fará presente falando deste mesmo tema. Salientou a importância de que os
educadores, formadores de opinião, uma classe que trabalha muito e que tem bastantes problemas,
principalmente com um salário muito pequeno, que é muito mal remunerada em todo país, se faça
presente para discutir e para que se tenha um trabalho voltado à preservação dos direitos dos
trabalhadores, principalmente, e também daqueles trabalhadores em educação, sendo importante que se
façam presentes no dia 28 de abril, comunicando que após Audiência Pública, haverá uma caminhada
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no centro de Taquara. Encerrou agradecendo o tempo que lhe foi concedido, desculpando-se por ter se
estendido. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES (PP): Cumprimentou a Presidente em
exercício, Vereadora Mônica, os demais membros da Mesa Diretora, seus colegas Vereadores e
Vereadoras, às pessoas presentes – salientando aos ouvintes, por ter apenas duas pessoas na plateia,
lamentando-se por isso – e também cumprimentou a todas as pessoas que estavam na escuta pela Rádio
Taquara. Lembrou que durante alguns meses, a cidade passou por uma ansiedade e uma expectativa
com a vinda ou não vinda de mais uma unidade da Usaflex, e o mesmo acontecia em Igrejinha, essa
mesma ansiedade acontecia também em Parobé, todos se questionando sobre para onde iria essa
unidade da Usaflex. O Vereador então continuou dizendo que ofertas e propostas surgiram de todos os
três municípios, todos os três municípios fizeram esforço para que essa unidade se instalasse, mas o que
contribuiu mesmo para a Usaflex se instalar em Parobé, foi o fato de ofertar um lugar adequado para a
empresa, portanto em sua opinião, o grande fator que levou essa empresa a se instalar em Parobé, foi
pelas instalações que já existem lá, instalações da filial 13 da antiga Azaléia no bairro Guarujá.
Afirmou conhecer muito bem estrutura, pois teve oportunidade trabalhar dentro dessa estrutura, sendo
pavilhões novos, inclusive um refeitório, e toda uma instalação já pronta, então esse foi o principal
motivo para que a Usaflex se instalasse em Parobé. Informou que pelo que ele sabe as propostas que o
município de Taquara fez para a empresa, foram até mais atrativas, mas em função de instalações
melhores oferecidas, resultou que essa empresa se instalou em Parobé, e agora só resta esperar o
surgimento de outras oportunidades, e outras empresas que também venham a querer se instalar no
município. Mencionou ver muitos comentários dizendo que “deixaram a empresa ir para Parobé”,
também que “não foi oferecido o incentivo”, mas afirmou que nada disso aconteceu, acreditando que
Taquara fez sua parte, mas infelizmente não deu certo. Informou que na semana anterior foi procurado
por funcionários da empresa Starnberg da Vila Santa Terezinha, os quais estavam com uma dificuldade
quanto ao carregamento e descarregamento dos materiais dos caminhões, os quais vêm nos palets com
material, explicando que a rua em questão é pavimentada com paralelepípedos, e a empilhadeira
transitando “para lá e para cá”, estava com muita dificuldade, com demora e manutenção da máquina,
então comentou ter estado no local com o Prefeito olhando, juntamente do Secretário de Obras, o
Juarez, e parabenizou então a rapidez com que foi solucionado o problema, pois na mesma semana já
foi solucionado, sendo colocada aquela raspa do asfalto em cima do paralelepípedo, melhorando para se
trabalhar com a empilhadeira, e agora o que levavam meio dia para descarregar, agora eles estão
fazendo em duas horas. Parabenizou o Prefeito por ter autorizado, e também o Secretário de Obras por
ter realizado aquilo com rapidez, salientando que é isso que deve ser feito, ser rápido, pois existem
problemas que segundo ele ficam “rolando e rolando, vai dar e não vai dar”, e as pessoas ficam
esperando, quando muitas vezes o serviço é simples de ser feito, e deve-se atender logo, explicando que
neste caso era uma empresa que gera emprego para a comunidade e se precisa atender logo. Informou
estar encaminhando uma indicação para o setor de Finanças e Secretaria de Obras, que possa também
comprar com rapidez uma retroescavadeira nova para a Secretaria de Obras, argumentando ter
semanalmente acompanhado o trabalho da Secretaria de Obras, e observou haver vários serviços que
trancam no município pela falta de uma máquina melhor para se trabalhar, tendo hoje calçamentos para
se fazer, assim como a preparação de ruas para colocar asfalto, e está trancando pela falta de uma
retroescavadeira melhor que dê condições de trabalho. Sugeriu ao Presidente Telmo, que a Casa
Legislativa repasse um valor referente à compra de uma retroescavadeira, o que segundo o Vereador,
seria de fundamental importância, sendo algo bom para todos. Finalizou reforçando o convite do Padre
Fábio, informando que no sábado seguinte a essa Sessão, será rezada uma missa na Vila Santa
Terezinha às 19h, missa em honra a Santo Expedito, onde será celebrada em homenagem à Brigada
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Militar dos Bombeiros, e a Polícia Civil, convidou então a todos os vereadores que participem desta
celebração do na matriz Santa Terezinha, e parabenizou ao Padre Fábio por ter tido essa iniciativa de
celebrar essa homenagem a eles. Agradeceu e despediu-se até a semana seguinte. VEREADOR
GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou a Mesa Diretora, e os demais Vereadores e
Vereadoras. Dirigiu-se ao Vereador Adalberto Soares, dizendo que seu colega tem muito mais sorte do
que ele mesmo, por ter feito através da Casa Legislativa uma indicação para aquela empresa e não foi
atendido, então mencionou que em 2016 havia feito um requerimento pedindo para que fosse colocado
pó de brita na no calçamento regular por as pedras estarem soltas, e solicitou então que seu colega
falasse com o secretário para que ele atenda a esse pedido que está completando dois anos e ainda não
foi feito nada. Ressaltou que sairá muito mais caro arrumar depois do que colocar pó de brita para que
as pedras fiquem compactadas e não soltem, já informando que custa R$ 600,00 uma carga de brita, e
possibilita tapar uma porção de coisas, portanto deixou a cargo do Secretário se fará ou não, porém
alertou que sairá muito mais caro depois. Mencionou a festa de 131 anos da cidade de Taquara, no
parque do trabalhador, com apresentação das escolas, das bandas, e elogiou amplamente a
Administração e o setor da Cultura Municipal. Solicitou ao Prefeito que faça um mutirão pelo interior
para arrumar as estradas, pois no inverno é aquele clamor, então em sua opinião, um serviço agora com
certeza daria condição melhor para quem trafega pelo nosso interior onde tem grande necessidade.
Informou que no mesmo dia dessa Sessão, iniciou-se a campanha da vacinação, e enfatizou a
importância de ressaltar que é que a influenza (gripe), e que crianças de seis meses até cinco anos
(incompletos), gestantes e mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto, idosos a partir de
60 anos, profissionais da saúde, povo indígena, pessoas privadas da liberdade funcional no sistema
prisional, portadores de doenças crônicas ou outras doenças que comprometam a imunidade, e também
por último aqui professores das escolas públicas e privadas do município. Salientou a importância,
citando que o Governo tem como meta vacinar a 54,2 milhões de pessoas no país até o dia 26, então há
bastante tempo, citando que o município tem nos postos de saúde, no posto 24 horas junto à vigilância
sanitária, no bairro empresa também, na Santa Teresina e no Mundo Novo em dias alternados por ser o
mesmo vacinador, e citou não ter informação sobre como será no interior, mas provavelmente terá algo
focado no interior. Mencionou ter feito um encaminhamento mais uma vez para saber sobre a ponte do
Rio dos Sinos, lembrando ter acontecido uma reunião no início do ano, quando lançaram um projeto de
revitalização da ERS-239 até Riozinho, e foi também mencionado que teria a licitação da tão sonhada
obra da ponte do Rio dos Sinos que até hoje não saiu, portanto está novamente encaminhando, pois
disseram que até final de março estaria pronto, sendo que essa Sessão ocorria em meados de abril, então
gostaria de saber como está essa situação. Mencionou outro encaminhamento, relacionado à Rua
Coberta, onde ficam inúmeras lâmpadas de alta potência ligadas à noite inteira, estando em crise, sem
dinheiro, solicitou então que o município estude o número de lâmpadas necessárias para dar a
segurança, mas não todas aquelas lâmpadas, ficando com uma claridade como se tivesse um evento.
Informou ter feito outro encaminhamento, sendo este um pedido de prestação de contas da Corsan dos
anos de 2015 e 2016, que não mandaram, pedindo também para a ISEV, que apresentem como está essa
questão dos funcionários – já que receberam o dinheiro do estado – com relação aos pagamentos dos
funcionários e dos encargos de todos os servidores, informando como anda isso, para saber como está
funcionando, já que o município autorizou, estão trabalhando no município, e é importante que todos
recebam os seus direitos como o previsto. Encerrou agradecendo pelo tempo dispensado e desejando
uma boa semana a todos. VEREADOR LEVI BATISTA DE LIMA JUNIOR (PTB): Saudou a Mesa
Diretora, aos Vereadores presentes, aos demais presentes no Plenário, os que acompanhavam pela rádio
e pela internet. Informou que após algumas semanas sem se pronunciar, e nessa Sessão então, trouxe
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vários assuntos. Recomendou que sempre se lembrasse de que a data mais importante de qualquer
pessoa é o hoje, pois segundo ele, devemos apagar do calendário sempre o dia de ontem e o dia de
amanhã. Argumentou que “ontem” foi para aprender, e “amanhã” será uma consequência do que for
feito “hoje”, pois o seu tempo e o seu trabalho precisam ser sempre bem feitos “hoje”. Reiterou o
convite feito pela Vereadora Sirlei, a todos que estavam acompanhando e ouvindo, sobre a Audiência
Pública às 8h do dia 28 de abril neste Plenário. Lembrou ter acontecido um evento bonito envolvendo
os agricultores e com certeza os educadores da cidade também se farão presentes, independente de
estarem aderindo ou não aderindo aquele movimento grevista que está planejado Brasil a fora para o
mesmo dia. Expressou que as atividades como vereadores, em alguns momentos lhes criam algumas
rugas a mais, mas também lhes trazem alegrias na maioria das vezes, e colocou que nos últimos dias,
até no último mês, tiveram uma reunião em que alguns vereadores estavam presentes, para criação da
AGEDEFI, uma associação que reúne atletas dos mais variados esportes que tem alguma limitação
física. Mencionou que dentro desta Casa Legislativa, tem acompanhado diversas demandas em várias
áreas, e as coisas vão fluindo apesar das dificuldades encontradas, mencionando que o país atravessa
uma crise, mas mesmo assim empresários da cidade sempre buscam fazer algumas coisas –
aproveitando o momento para parabenizar suas amigas da família Gesla, que adquiriram recentemente
um ponto Cinquentenário, onde até o final do mês será a Ótica Bonatto, e estarão fazendo a terceira
ótica deles que já virou uma rede, elogiando novamente suas amigas que tanto ajudam nas demandas
que a sociedade pede – e apesar das dificuldades, acompanha a luta do executivo para cuidar da saúde
da população, e faz suas palavras as do Vereador Nelson que disse que o posto 24 horas em muitas
vezes é bem melhor que o hospital, algo que em sua opinião é perfeito, tanto que uma luta do próprio
Vereador Nelson no primeiro ano quando foi Presidente da Casa na legislatura passada, parte da verba
era para ajudar aquela instituição, o posto 24 horas. Apontou que muita coisa até melhorou, mas as
pessoas ainda precisam entender que o hospital é para emergência e risco quase eminente de morte,
sendo importante entender isso, e segundo ele, o hospital também tem que entender uma coisa, que é
preparar melhor as pessoas ali, pois quem é o porteiro, quem é às vezes uma pessoa do lado de fora
para dizer que o caso de alguém não terá solução e que nem médico tem no hospital, e às vezes a
pessoa vira as costas e sai. Mencionou que alguém lhe telefonou de madrugada dizendo que foi até o
hospital e realmente não tinha médico, e quando ele mesmo ligou para o hospital, descobriu que tinham
dois médicos, ou dizer que o médico está dormindo não irá atender, então apontou a importância do
treinamento, para que o pessoal que já está doente, não fique sendo mandado passear, ou se é um caso
que não é de emergência, vai direto ao posto 24h, que este segundo ele tem funcionado bem, apesar de
alguns pesares que tem horas que e as pessoa ficam ali (80 pessoas) e querem ser atendidas quase que
imediatamente. Afirmou que essas coisas vão sendo trabalhadas aos poucos, o programa Mais Médicos
teve algumas adequações recentemente, e assim por diante, fez questão de lembrar uma coisa
relacionada à vacinação da gripe, pois existem três professores na casa no momento, e desde o início do
governo Tito (na legislatura passada), os professores de Taquara já são beneficiados para vacinação,
agora o governo do estado viu essa necessidade, a qual felizmente já existe em Taquara desde o
mandato passado do Prefeito Tito, e paralela essa correria toda que a se tem, chegará o momento em
que vai sair até notícias sobre o programa que ele está envolvido chamado “Saúde na Escola”. Explicou
que como concursado na Secretaria de Educação, está envolvido em uma atividade que envolve a
Secretaria da Saúde, a Secretaria da Educação, 15 escolas e alguns até lhe encontraram na Secretaria de
Saúde, ou em alguma escola, andando por aí, mencionando que alguns até lhe perguntaram se ele tinha
sala Saúde e ele respondeu que não, mas explicou que ele tem uma “sala” onde ele está, exemplificando
que se tiver que visitar a escola que a Professora Mônica trabalha, ele terá sua sala lá, sentará um pouco
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e depois já sai, pois o importante é que todos estejam sempre lutando e tentando olhar as coisas boas
que tem acontecido. Afirmou que essa correria toda, mesmo que cansativa, é bem satisfatória. O
Vereador então encerrou sua palavra lembrando que chega um tempo na vida em que se aprende que
ninguém nos decepciona, nós é que colocamos expectativas demais sobre as pessoas, cada um é o que
é, e oferece aquilo que tem. Agradeceu então à Presidente e aos seus colegas. VEREADOR NELSON
JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou a Mesa Diretora e seus colegas Vereadores. Informou que no
mesmo dia dessa Sessão, passou nos bombeiros e viu o caminhão que essa Casa Legislativa repassou à
quase quatro anos, na frente o vereador Eduardo repassou R$ 250.000,00, que a Prefeitura não repassou
para os bombeiros, e o Estado também não toma uma providência de colorau colocar um tanque
naquele caminhão, mencionou ser um caminhão de primeira linha, comprado exatamente para que eles
tivessem um caminhão com oito mil litros d'água, pois os caminhões menores são quatro mil, dizendo
ainda que a sorte é que não aconteceu nenhum incêndio grande em Taquara, dizendo que tomara que
não dê. Afirmou não ter como explicar essa situação, na qual foi economizado na Casa, foi comprado o
caminhão, o Vereador Eduardo economizou, mandou para o Prefeito, o qual pegou o dinheiro e não
repassou, mas afirmou que o Estado é o maior culpado, porque o Estado que realmente deveria ter
colocado o caminhão. Dirigiu-se a todos, afirmando que se não aproveitarem esses dias bons que estão
passando, verão como será no inverno as estradas do interior, pois as bases das estradas não foram
feitas, e tinha que ter sido feita, justificando que não adianta largar o saibro em cima de um buraco
cheio d’água, pois de nada adianta, explicando todo um processo que deveria ser feito, mas segundo o
Vereador, não fazem exatamente nada. Exclamou que nem faz indicação, porque nenhuma indicação
sua foi atendida, dizendo que pediu pra fazer, mas não é ele quem decide, portanto se voltaram nesse
Prefeito precisam aguentar, porque ele não faz a estrada, mas está sendo errado porque não manda que
os encarregados façam o trabalho. Lembrou que sempre diz que o Prefeito tem um monte de secretários
porque nem precisa chegar nele, tendo que olhar e fazer, e se está ruim que se faça e pronto. Mencionou
que mandaram uma retroescavadeira e um morador deixou abrir uma vala para tirar a água da estrada
da cachoeira, e contou que precisava fazer 300 metros de vala, sendo necessário só limpar, já tinha a
vala, 45 metros e nunca mais voltaram lá, acrescentando não saber se hoje ele deixaria fazer, mas
lembrou de que já foi gasto um monte de máquinas e de saibro. Informou que na noite anterior a essa
Sessão, ficou esperando para assistir a um Deputado que foi entrevistado sobre a reforma trabalhista,
pior que a da previdência, porque a da previdência já se sabe que é um caos, mas explicou que vai
mexer em alguns pontos, onde o empregado pedirá de joelhos, pois o que querem fazer não tem
explicação. Continuou então, dizendo ter visto em certo ponto que o Deputado estava falando, a ideia
dele, e segundo o Vereador, essas reformas foram preparadas há dois anos e pouco, quando os prefeitos
fizeram a marcha em Brasília, e foi lá que eles pediram para tirar o sindicato fora, porque aí pagariam o
que bem entenderem e afirmou ser isso mesmo, dizendo para não se iludirem pois vai começar na
iniciativa privada e em 2 ou 3 anos, estará no setor público. Comentou que viu o Deputado
conversando, e apresentou ser uma pessoa que nunca trabalhou na vida, que não conhece nada de
emprego, não conhece nada do setor público, e tem que saber que o setor público tem uma separação da
iniciativa privada. Afirmou que o Deputado não conhece nada, e torceu para que o Cunha delate logo,
para cair mais uns duzentos e terminar logo isso. Disse ainda que acredita que esses Deputados que lá
estão hoje, deveriam aguardar, e não fazer reforma nenhuma, até passar o julgamento deles,
justificando não ter motivo para um Deputado que está enrolado com milhões de reais votarem a
reforma, por não ter moral na história. Encerrou dizendo ter ficado decepcionado pelo que viu, dizendo
que infelizmente, se passar o presidente vai sancionar, sendo do seu partido, mas afirmando ser um
presidente em quem ele jamais colocaria um voto. Neste momento, a Presidente em Exercício,
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Vereadora Mônica Facio transferiu o exercício da presidência à Vereadora Carmem Solange Kirsch
da Silva para que pudesse se manifestar em tribuna. VEREADORA MÔNICA JULIANA FACIO
(PT): Iniciou cumprimentando seus colegas Vereadores e suas colegas Vereadoras, aos servidores da
Casa, e aqueles acompanhavam a Sessão pelos veículos de comunicação. Informou que a mesma
semana dessa Sessão tem duas datas importantes, dia 19, que é o dia do índio, e dia 21, que é feriado de
Tiradentes. Explicou que segundo os dados do IBGE de 2010, o Brasil possui 890 mil e muito menos
do que os cinco milhões no período da colonização, argumentando que pertencem a 305 etnias, uma
população com culturas, crenças e hábitos diferentes, todos muito diferentes entre si, sendo 274 línguas
indígenas catalogadas no Brasil, o que segundo a Vereadora, configura uma das maiores diversidades
culturais do mundo, o que deve orgulhar o brasileiro de ter essa diversidade no seu país. Justificou ter
feito essa introdução, para dizer ser contra a PEC 215, uma PEC que altera as regras para a demarcação
das terras indígenas e quilombolas, proposta que já foi aprovada na comissão especial, e está
praticamente pronta para ser votada no Plenário. Continuou dizendo que a Proposta de Emenda à
Constituição tira do Poder Executivo e transfere para o Congresso Nacional o poder de demarcar as
terras indígenas e quilombolas, ratificando as demarcações homologadas, o que no ponto de vista da
Vereadora, é um retrocesso, porque acaba retirando direitos adquiridos historicamente depois de muita
luta da população mais massacrada na história do país que são os negros e os índios. Solidarizou-se ao
movimento negro e ao movimento indígena, afirmando ser parceira nessa luta, porque em sua opinião,
não se pode retirar direito daqueles que menos têm. Informou que no sábado que antecedeu a essa
Sessão, caminhou junto com a comunidade do Pinhal – citando ter um representante da comunidade,
Paulo César Pedroso – para pedir mais segurança, principalmente para as mulheres e meninas que
infelizmente se tem visto que suas mortes e violações estão virando somente estatística, explicando que
essa caminhada acabou ocorrendo em função do assassinato da Heloísa com 38 facadas naquela
localidade, um crime brutal que lhe abalou e lhe comoveu, mas ao mesmo tempo acabou lhe dando
muita força pra poder lutar mais, citando que não se pode permitir que todos os dias, minutos e horas,
as mulheres sejam assassinadas, estupradas, torturadas e agredidas, precisando dar um basta nisso.
Explicou que por isso quer ser parceira do Vereador Guido em sua proposição, e pediu então um tempo
para poder citar a Shana Müller que é apresentadora do programa Galpão Crioulo, a qual escreveu um
texto dizendo: “A cada 9 segundos uma mulher é violentada, e a música sim, comprovadamente
incentiva a isso, pois massifica e coisifica, tornando comum que a mulher nessas músicas seja
apresentada como o menos, como coisa, e como o bicho.” Colocou-se à disposição junto com a frente
parlamentar, para avançar nessa reflexão que acredita ser de extrema importância, porque se orgulha de
ser mulher, e de ver tantas outras lutadoras reivindicando seus direitos. Mencionou que no mesmo dia
dessa Sessão, pela manhã, a bancada feminina do Congresso, reuniu-se com o Michel Temer pela
proposta que ele mesmo fez de reduzir três anos, a idade mínima da mulher se aposentar – então não se
aposenta mais com 65, e sim com 62 – e felizmente pela luta das mulheres lá no Congresso, elas deram
um sonoro não para ele, orgulhando-se muito da negativa, reafirmando seu compromisso com cada
homem e com cada mulher do país, por realmente não poder abrir mão dos direitos adquiridos, e em
função disso convidou a todos para o dia 19 às 18h da rua coberta de Parobé, o ato público contra a
reforma da Previdência, sendo muito importante a participação de todos, por ser uma luta de todos, os
quais não podem abrir mão dessa luta. Comentou que em função da passagem dos 131 anos de Taquara,
alegrou-se com a festa, mencionando ter ficado muito feliz e orgulhosa, principalmente de ver as
bandas das escolas Getúlio Vargas e Rosa Elsa Mertins, as quais segundo a Vereadora fizeram
apresentação belíssima, não só marcial, mas também artística, com música dos Beatles e da Katy Perry.
Orgulhou-se realmente de pertencer a Educação de Taquara, e poder estar contribuindo na formação
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dessas crianças e desses jovens para a vida. Encerrou sua minha fala, desejando uma boa semana a
todos e todas, afirmando poderem contar com ela para a boa luta. Antes de devolver os trabalhos da
presidência, a Vereadora Carmem Solange Kirsch da Silva pronunciou-se dizendo que ao ouvir o
Vereador Nelson, afirmou estar muito preocupada, sem saber qual o rumo que o Brasil tomará diante
das posições desses deputados, acreditando que no ano seguinte, o povo terá a chance em suas mãos, de
fazer uma mobilização, começando desde agora em nível em Câmaras de Vereadores, e alertar as
pessoas, afinal os Vereadores são os representantes do povo. Segundo a Vereadora Carmem, os
Deputados precisam dos Vereadores, acreditando que estes, precisam fazer uma mudança, porque isso
tudo que está acontecendo, prejudicando a população como um todo, é para tirar o foco do rombo que
eles fizeram. Continuou dizendo que nesse momento está passando essa posição e prejudicando o povo,
então cobrou a necessidade de agir sim e não deixar que isso continue, pois segundo ela, se Taquara
começar a “gritar”, as demais cidades fariam o mesmo. Repetiu acreditar que é preciso se tomar uma
providência, justificando não ter votado em ninguém que está lá, porque sempre procurou votar em
candidato de sua região, que ela conhece, explicando então que essa providência é que no ano seguinte
se diga um “não” nas urnas para esses Deputados que estão permitindo que aconteça isso. Ao encerrar
seu pronunciamento, devolveu a presidência à Vereadora Mônica. Nada mais havendo a tratar, às
20h05min, a Presidente em exercício declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, convocando a
próxima para o dia 24 de abril de 2017, às 18 horas, neste Plenário, lembrando os senhores Vereadores
da Sessão Extraordinária Autoconvocada que ocorrerá na próxima quinta-feira (20), às 16h, convocada
anteriormente pelo Presidente desta Casa, e também da realização da Audiência Pública, solicitada pelo
Executivo Municipal, para apresentação do Relatório de Monitoramento da Gestão em Saúde do 3º
Quadrimestre de 2016 no dia 24/04, próxima segunda-feira, às 17 horas. 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, 18 de abril de 2017.
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