ATA Nº 4.205
Aos 03 dias do mês de maio do ano de 2017, às 18h05min, no Plenário da Câmara de Vereadores de
Taquara/RS, realizou-se a 16ª 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), 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), Sandra Beatriz Schaeffer (PP) e Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB). Ausente
o Vereador Daniel Laerte Lahm (PTB) e Vereador Moisés Cândido Rangel (PSC – Vice-presidente).
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 justificou a ausência do Vereador Moisés Rangel que
encontra-se em um procedimento de saúde em Porto Alegre e a ausência do Vereador Daniel Lahm, por
motivo de saúde familiar (acompanhou a mãe ao Hospital). De acordo com a solicitação realizada pela
Frente Parlamentar do Agronegócio e Agricultura Familiar, composta pelos Vereadores Guido Mario,
Daniel Lahm, Carmem Kirsch, Moisés Rangel e Mônica Facio, o Presidente convidou o Senhor
Dircinei Antonelo – Secretário Municipal do Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Agronegócio,
para fazer uso da Tribuna Popular, pelo tempo de 15min, para falar sobre os trabalhos desenvolvidos
nesta Secretaria. Depois disto 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
272/2017, encaminhando Leis Municipais nº 5.970 e 5.971, sancionadas em 24 de abril de 2017. Nº
275/2017, apresenta Mensagem Retificativa para alterar o Artigo 1º do projeto de Lei nº 043/2017, que
autoriza o Poder Executivo, a doar 01 (um) condicionador de ar Split, para a Brigada Militar de
Taquara/RS. Nº 280/2017, encaminhando Leis Municipais nº 5.969, sancionada em 19 de abril de 2017
e nº 5.972, sancionada em 25 de abril de 2017. Correspondência Recebida: Convite do Presidente da
Assembleia Legislativa/RS – Deputado Edegar Pretto, para o Seminário “A Dívida dos Estados, Lei
Kandir e o Regime de Recuperação Fiscal”, a realizar-se às 14 horas do dia 05 de maio de 2017.
Comunicado nº 37387/2017 – Ministério da Educação informando 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 Nº 063/2017 (Executivo Nº 045) Autoriza o Poder Executivo a receber doação de bancos para
instalação em parques e outras áreas de uso comum do Município. A Comissão de Constituição e
Justiça apresentou Parecer pela aprovação do PL em relação à forma e legalidade. Posto em discussão,
seguido de votação o Projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes, estando ausentes os
Vereadores Daniel Lahm e Moisés Rangel. Falaram sobre a matéria os Vereadores Luis Felipe e Sandra
Schaeffer. Na sequência o Presidente com a concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a
Ata nº 4.205, de 03 de maio de 2017

Página 1 de 9

votação das proposições a diante e as mesmas foram aprovadas por unanimidade dos presentes:
Requerimentos de Nº 116 a 119/2017 e Indicações de Nº 225 a 231/2017. 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 CARMEM SOLANGE KIRSCH DA SILVA
(PTB): Cumprimentou à Mesa Diretora, aos demais Vereadores, e ao Senhor Ferreira, Presidente do
PTB. Iniciou seu pronunciamento lembrando que a segunda-feira que antecedeu a essa Sessão foi dia
primeiro de maio, o Dia do Trabalhador, dizendo ser um dia especial, e mesmo que os últimos dias têm
sido difíceis para a classe trabalhadora, não se pode esquecer-se da grande história de lutas e
conquistas, que segundo ela é muito importante, então parabenizou a todos os trabalhadores da cidade
de Taquara. Lembrou também que dia 10 de janeiro de 2017 esteve nessa Casa Legislativa o Deputado
Fixinha, o Secretário Estadual Pedro Westphalen, o Presidente da EGR Senhor Nelson Nunes, e foi
assinado o edital 021 de 2006 – completando 120 dias desde que ocorreu isso – onde segundo o
Governo do Estado, que está neste acordo, serão investidos cerca de R$ 8,6 mi na ERS-239, e ainda foi
explicado que desde a criação da EGR, não houve manutenção da rodovia, afirmando que a EGR iria
sinalizá-la horizontalmente e verticalmente em toda a extensão, além de recuperá-la no trecho entre
Taquara e Riozinho. Continuou citando a fala do Senhor Nelson, quando disse que a Empresa Gaúcha
de Rodovias pretendia iniciar as obras de manutenção da ERS-239 entre Taquara e Riozinho em 60
dias, mencionando também que o Secretário Estadual dos Transportes Pedro Westphalen, disse que
outras obras seriam anunciadas para região, e afirmando que estavam em sintonia com o Deputado
Fixinha para anunciar novas melhorias para o Vale nas semanas seguintes a essa reunião. Afirmou não
saber o que eles entendem com “as próximas semanas”, porque de 60 dias já está em 120, e onde
estavam presentes todos os vereadores desta Casa, sendo testemunhas. Mencionou acreditar que estão
sendo feitos de bobos, como têm sido feitos em vários anos, já que a rodovia nunca recebeu
manutenção, e informou morreram mais duas pessoas no final de semana que antecedeu a essa Sessão,
na Rodovia ERS-239, e mais uma no domingo à noite, então se autocorrigiu afirmando que três pessoas
faleceram, assim tem acontecido, afirmando que irá somando para ver quanto vai dar. Pediu que não se
tornasse politicagem, que não fosse só por haver eleições no ano seguinte, e que se viessem querendo
iludir, os Vereadores estariam de olhos abertos. Comentou que na noite anterior a Sessão, uma
moradora da localidade de Freguesia do Mundo Novo em Santa Cruz da Concórdia lhe pediu para
acompanha-la dentro de sua localidade, por eles estarem praticamente no escuro, e lhe pediu que fosse
até lá para ver estado que estava, então ao fazer um levantamento, contou 60 luminárias queimadas.
Disse então que procurou o responsável pela iluminação pública do município, o qual foi atencioso e
disse que se no dia seguinte o tempo estivesse bom, já iriam até lá recuperar essas luminárias. Encerrou
agradecendo a todos. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou o Presidente da
Câmara, os demais membros da Mesa Diretora, os Vereadores presentes, e o Presidente do PTB, João
Luiz Ferreira. Comunicou que na segunda-feira – estendendo o convite a todos os seus colegas
Vereadores que se façam presentes – às 15h30 na FACCAT, o Secretário Estadual de Transporte e a
Empresa Gaúcha de Rodovias realizariam a assinatura da ordem de serviço da manutenção na
ERS-239, o que a Vereadora Marlene estava se referindo anteriormente, explicando que houve a
licitação, e a empresa Pavicon foi a vencedora, então será dada a assinatura do início da restauração da
ERS-239. Destacou que estão trabalhando para iniciar ou reiniciar essa duplicação que esteve parada
por tanto tempo, argumentando ser um trabalho e empenho muito grande do Deputado João
Fischer – que é da região – que está em cima para que realmente o Estado possa retomar essa
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duplicação, que é de fundamental importância para a região. Citou que pelo comunicado da EGR, serão
investidos 8,6 milhões (de reais) na ERS-239 entre Taquara e Riozinho, explicando que inclusive será
feito um trabalho de ciclovia também dentro da cidade da cidade de Riozinho. Dirigiu-se aos
Vereadores, lembrando-lhes de que naquela oportunidade questionaram em relação à ponte, e ali foi
dito que a licitação seria em março, e informou então que em virtude do Ministério Público de Taquara
ter entrado com ação naquele tempo, o estado quer a anuência nas mudanças determinadas pelo projeto
e encaminhou no dia 6 de março à justiça de Taquara, a Procuradoria Geral do Estado encaminhou para
os promotores de Taquara pedindo a anuência daquela ação porque o objeto é outro, então afirmou que
existe um processo e agora será feita outra intervenção e a promotora devolveu no dia 13 de Maio ao
juiz ou à juíza, que está com esse processo, e o DAER aguarda decisão do juiz, se acata esse pedido ou
não, pois o Estado não pode fazer licitação se é um outro objeto, outra reforma, e infelizmente em
função desta ação na justiça, se precisa de uma autorização judicial para que o objeto e trocado e possa
ser feita uma nova licitação, então enquanto o juiz não despachar, o Estado está impossibilitado de
proceder licitação para fazer essa obra. Informou que tentará descobrir quem é o juiz que está com essa
ação, que já foi despachada pelo Ministério Público Judiciário do dia 13 de abril, e já se passaram aí 18
dias, mostrando-se ansioso para que saia essa decisão o mais rápido possível para que realmente aquela
obra prometida em 2013, e que até hoje tem deixado a população à mercê. Citou um assunto
encaminhado pelo Presidente da Câmara e discutindo na Casa Legislativa para que fosse tomada uma
deliberação em relação aos açudes e bebedouros de água dos animais, e expressou sua alegria por ter
dado certo pelo Comitê Sinos que se reuniu e aprovou a deliberação, algo que é considerado como usos
prioritários, assim como abastecimento de água à população humana, abastecimento doméstico de
animais em estabelecimentos rurais, e irrigação em pequenas propriedades. Lembrou então que deve ser
feito o cadastro junto ao Estado, ou no SIOUT (Sistema de Outorga de Água), no ICA (Informação,
Cidadania e Ambiente), ou na CEUSA (Cadastro Estadual de Usuário de Água), e fazendo isso, o
município libera desde que sejam 15 mil metros cúbicos de água, com um metro e meio de lâmina,
dando em torno de um hectare, e atenderá a todos os agricultores. Alegrou-se por este pleito ter dado
resultado, e assim dando tranquilidade ao homem do campo, aquele que produz, e que agora os
licenciadores do município com essa resolução tenham a tranquilidade de dar as licenças que os
agricultores precisam para fazer os reservatórios de água para os tempos de estiagem, para poder
atender os animais e também a sua pequena propriedade com pequenas irrigações. Encerrou enviando a
todos um grande abraço e despedindo-se até a semana seguinte. VEREADOR LUIS FELIPE LUZ
LEHNEN (PSDB): Saudou ao Presidente da Câmara Vereador Telmo, também às Vereadoras e aos
demais Vereadores, bem como a assistência que lhes honra com as suas presenças e lhes tornam mais
capazes no desenvolvimento de suas atividades, e todos aqueles que acompanhavam pelos meios
sociais e pelos veículos de comunicação. Informou que vem recebendo o apoio e a manifestação
carinhosa de muitos, através de sua página no Facebook, e encontrando com os munícipes nas
atividades públicas que exerce na cidade. Continuou dizendo que as pessoas têm lhe procurado, e
respaldado a sua atuação, principalmente nos embates em que coloca a vontade da sociedade acima das
vontades partidárias e dos anseios pessoais. Comunicou que nos últimos foi abordado por uma pessoa
que apesar de ter a certeza de que fez na maior das boas intenções, saiu da conversa com a certeza de
que este Vereador (ele mesmo) tem posição, tem coragem, e busca aplicar na vida pública o que
aprendeu em casa, não mencionou o nome da pessoa, mas segundo ele, certamente ela estava
acompanhando a Sessão, e teria nessa ocasião lhe perguntado o que estava faltando, o que ele queria, e
o que ele precisava para acabar com a oposição que vem fazendo no legislativo, e ficar ao lado do
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Governo Municipal do Prefeito Tito. Afirmou ter respondido que quer que as ruas da cidade sejam bem
cuidadas, que tenham sinalização adequada, que não sejam cheias de buracos, e que permitam que
cidadão trafegue por todas sem sacolejar, quer também que todos os postes da cidade tenham lâmpadas
adequadas e funcionais, quer que a saúde pública seja tratada de forma séria, sem politicagem, e que
priorize de fato o atendimento aos mais necessitados, continuou dizendo querer que uma mãe possa ir
trabalhar e tenha onde deixar o seu filho de maneira segura, e que este possa receber o
acompanhamento pedagógico necessário para a idade que tem, quer que as estradas do interior recebam
durante todo o tempo a mesma atenção que recebem nos meses que antecedem as eleições e os pleitos
eleitorais, quer que os eventos que recebem recursos dos cofres públicos sejam efetivados através de
políticas públicas, e não apenas de apadrinhamento eleitoral, quer que exista um mecanismo capaz de
dar oportunidade aos funcionários públicos de crescerem dentro da esfera municipal mediante o alcance
de metas e objetivos, quer que os jovens tenham um espaço para socialização, quer que a mão de obra
que é formada na cidade possa permanecer nela, melhorando a qualidade dos serviços prestados por
empresas do município, quer que cidadão da cidade e do interior tenha chances de se desenvolver,
justificando serem por essas e tantas outras bandeiras que está política e não faz da política o seu meio
de sobrevivência, pois respeita aqueles que se dedicam integralmente a política, mas tem sua profissão,
uma empresa da qual faz parte da gerência e ainda atua em órgãos de voluntariado. Afirmou acreditar
ser assim que as coisas devem funcionar, assim que cada um pode dar o seu melhor pelo melhor que se
quer de Taquara. Mencionou que aquela pessoa ficou sem reação, não sabendo que no dizer, pois
infelizmente em quatro anos enquanto cidadão, pouco disso viu a ser oferecido aos munícipes de
Taquara, e agora ocupando um espaço outorgado pelo povo afirmou ter dever de cobrar e de fazer
serem cumpridas as promessas que iludiram e ludibriaram o povo. Pediu para que os Vereadores e a
comunidade não lhe peçam para votar nada que vá contra as diretrizes, também que não tentem lhe
calar quando estiver defendendo estes princípios, pois está na Casa para cumprir com a palavra que
empenhou durante a campanha e aprendeu desde cedo que quando é empenhada a palavra, deve-se
cumpri-la. Encerrou desejando a todos uma boa noite, uma ótima semana, e que Deus acompanhasse a
todos. VEREADORA MARLENE TEREZINHA HAAG (PTB): Saudou o Presidente da Câmara, os
Vereadores e Vereadoras, as pessoas presentes e os ouvintes. Iniciou citando o que a Vereadora
Carmem falou a respeito das promessas dos Deputados, dizendo que de agora até o ano seguinte terão
visitas diariamente, porque todos os deputados, todos os senadores, todos que políticos que vão
concorrer no ano seguinte estão muito preocupados pela situação que está hoje e que apresenta a
imagem do político na verdade, e mencionou acreditar que o povo saberá votar, acreditar também que o
povo dará a resposta de tudo que está acontecendo com o Brasil no ano seguinte, porque o escândalo, as
falcatruas que estão em Brasília, nas Câmeras de Deputados e no Senado, são muito grandes, e deixam
o nosso povo bem desiludido, mas afirmou que no ano seguinte as pessoas poderão mostrar. Elogiou a
indicação da Vereadora Sandra, sobre fazer pórticos com taquareiras em todas as entradas do
município, para que se caracterize bem o nome de Taquara, e reforçando este pedido por acreditar ser
muito interessante. Comentou que dia 26 se deu início ao Programa Melhor em Casa na Secretaria de
Saúde, e parabenizou então o Prefeito e o Secretário de Saúde por mais este programa para facilitar a
vida do povo. Explicou que o Melhor em Casa tem como objetivo pegar as pessoas que foram
hospitalizadas e estão em casa para terem um acompanhamento até a saírem realmente do quadro
crítico, porque as pessoas às vezes ganham alta do hospital, mas a pessoa ganha alta porque precisam
sair do hospital por estarem sujeitos a infecções ou outros problemas, e estando em casa é melhor,
contudo, muitas vezes não tem pessoas que possam acompanhar adequadamente, portanto este
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programa facilitará muito a situação dessas pessoas, e é mais uma aquisição para saúde, mais um
programa bom. Parabenizou então a toda a equipe, e disse estar sempre disponível. Comentou também
sobre o dia 28 no qual ocorreu a Audiência Pública sobre as reformas trabalhista e previdenciária,
elogiou a Audiência, citando a presença de muitas pessoas, e apontando que mostraram realmente a
preocupação do povo, e a necessidade de ser levado adiante até o Presidente Temer, que segundo a
Vereadora ele não é Presidente, pois o povo não votou nele, e sim em outra Presidente, porém ele está
detonando que o povo brasileiro, que segue na luta. Encerrou desejando uma boa semana a todos e boa
noite. VEREADORA MÔNICA JULIANA FACIO (PT): Saudou a seus colegas Vereadores, suas
colegas Vereadoras, o público que acompanhava pelos veículos de comunicação, e aos funcionários da
Casa Legislativa. Dirigiu-se a cada trabalhador e trabalhadora pela passagem do Dia do Trabalhador,
um dia em que infelizmente não tiveram muitos motivos para comemorar, porque infelizmente a
paralização ou a greve geral não alterou a natureza desse período, precisando ainda manter-se
vigilantes, defensivos, e resistindo aos mais brutais ataques aos direitos, que é o desmonte da CLT e da
Previdência. Homenageou aos trabalhadores da educação, seus colegas professores, funcionários de
escola do município de Taquara, que são incansáveis na luta pela construção de uma cidade mais justa
pela educação, e que no último dia 28 acabaram mostrando isso na Audiência Pública contra o
desmonte da CLT e da Previdência, quando lotaram a Casa Legislativa com mais de 700 profissionais
da educação, o que mostra que os professores do município de Taquara, e as professoras do município
de Taquara, tem lado, sendo ao lado do trabalhador e da trabalhadora. Disse saber que se conseguiu
avançar muito na agenda de direitos, mas ainda se tem muito no que avançar, então fez uma leitura do
último relatório do IBGE, no que diz dos dados a respeito do mundo do trabalho: “A cada 15 segundos
um trabalhador morre de acidente ou doenças relacionadas com o mundo do trabalho. A cada 15
segundos 150 trabalhadores sofrem um acidente laboral no mundo. Dos acidentes de trabalho no
Brasil, cerca de 70% envolvem trabalhadores terceirizados. O Brasil é o quarto país no ranking
mundial com maior número de acidentes de trabalho ao ano. Doenças motivadas por fatores de risco
ergonômicos e sobrecarga mental têm sido as principais causas de afastamento do trabalho no Brasil.
Transtornos de humor como a depressão e uso de substâncias psicoativas são os principais transtornos
mentais que causam incapacidade para o mundo do trabalho. Entre 2012 e 2016 os trabalhadores
brasileiros perderam mais de 250 milhões de dias de trabalho devido a acidentes e doenças
ocupacionais, enquanto cerca de 20 milhões de reais foram gastos com benefícios acidentários. Entre
1995 e 2015 foram libertados 49.816 trabalhadores que estavam em situação de escravidão no Brasil.
No Brasil os homens ganham aproximadamente 30% a mais que as mulheres na mesma idade e mesmo
nível de instrução, o resultado é o mesmo no que diz respeito à disparidade por raça e etnia, que
também chega a 30%. A diferença de carga de trabalho Total entre homens e mulheres aumentou nos
últimos anos, enquanto em 2005 as mulheres trabalhavam 6,9 horas a mais por semana do que os
homens, em 2015 a diferença cresceu para 7,5 horas.” Informou que o desmonte da CLT entrou no
Senado, e o Senado abriu uma consulta pública sobre a reforma trabalhista no site
www12.senado.leg.br, e salientou a importância de que cada um é cada uma possa votar, e convidou
também conhecidos, amigos e familiares para votar também, porque segundo ela, a população não pode
permitir a retirada de seus direitos, e principalmente a dignidade do mundo do trabalho para as futuras
gerações, pois é isso que está em jogo. Parabenizou os artistas taquarenses pelas belas apresentações no
Recrearte que aconteceu no final de semana que antecedeu a essa Sessão, mencionando que para ela foi
um afago na alma ver bandas como Gurizada Tchê, Rótulo Zero, e outras bandas tantas de Taquara
fazendo belíssimas apresentações numa agenda que se tem tido de tantas lutas e de tanta dureza no
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debate. Parabenizou também o Sesc e a Casa Legislativa por terem aprovado, e a diretoria de cultura.
Enviou votos de uma boa semana de muita resistência de muita luta, lembrando que contem com ela
sempre para boa luta e para estar do lado de cada mulher e de cada homem do município. Encerrou
agradecendo a todos. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou a Mesa Diretora e
aos colegas Vereadores. Informou que o Município perdeu a outra planta da Usaflex para Igrejinha,
embora tenham ido para a rádio dizer que já estava em Taquara e acabaram perdendo as duas plantas.
Mencionou ser um momento de se descobrir o motivo para estar acontecendo isso, os motivos do
Município não conseguir, porque logo se precisará correr atrás de indústria, porque a situação do
Município é complicada, pois se para quem tem indústrias está complicado, para o município que
começa a perder está pior ainda, pois todo o ano vai caindo em relação ao retorno do ICMS. Solicitou
que a fiscalização do meio ambiente fosse até o loteamento Tito olhar o caos do esgoto que tem na
entrada, pedindo para que a Secretaria do Serginho vá até o local na mesma semana dessa Sessão, pois
do contrário emitirá um documento por escrito, para fiscalizarem o local e ficará lá lhes esperando.
Mencionou que em relação às estradas, disse na semana anterior que o patroleiro havia feito um bom
serviço na Estrada da Cachoeira, e na primeira chuva que houve, tirou a terra, não tiraram a água da
estrada, fizeram a estrada depois da colheita do arroz, e relatou que com mais duas chuvas, acaba a
estrada novamente. Salientou a necessidade de se tirar a água da estrada e coloque material, pois só
patrolar não resolve. Citou que o “presente” no dia do trabalhador não foi muito bom, com o que vem
acontecendo ao longo do governo atual, pois é sabido que todos os governos têm um pouco de culpa no
que está acontecendo, mas o Presidente Temer assumiu como “Salvador da Pátria”, e a história vêm
logo a seguir depois dos erros cometidos. Explicou que há 28 dias o país possui 13 milhões de
desempregados, número que quando ele assumiu estava em 11 milhões, juntando mais de 1,2 milhões
em 28 dias, justificando que as empresas já passaram a demitir para terceirizar para reduzirem os
custos. Afirmou não saber de que forma votará seu Deputado, mas disse que ele foi avisado, e se votar
contrário à população, pode vim até Taquara, mas que não lhe procure. Mencionou acreditar que seu
Deputado tem conhecimento suficiente, por já ter sido Vereador, Prefeito, Deputado Estadual,
Deputado Federal, tem uma experiência para saber que não se pode voltar nesse tipo de situação,
prejudicando a população. Citou o salário de R$ 930,00, descontando o INSS, recebe R$ 800,00, e
atualmente o aluguel de uma casa qualquer é R$ 600,00, e os Deputados não tem esse conhecimento.
Acredita que o Temer veio como Salvador da Pátria, não conseguiu fazer nada, e está na hora de pegar
a trouxa e ir. Expressou que em sua opinião todo o governante, se não tem condições de administrar,
que largue fora, pois antes já era ruim, e agora está pior. Afirmou que o que o Brasil precisa é cobrar
quem deve para a Previdência, onde gastaram dinheiro em Itaipu, em Brasília, na Ferrovia Norte-Sul,
na Transamazônica, e ver onde pegar esse dinheiro de volta, pois certamente se terá novamente uma
previdência com o sistema de vida logo, porque a dívida que hoje devem para previdência que foi
calculada passa de 400 bilhões de reais. Mencionou então que os governantes querem descontar no
povo, o qual não foi perguntado se queria isso, então em sua opinião, se o governante não perguntou,
então que não jogue em cima do povo a sua culpa. Afirmou que todos têm culpa no passado, mas
acredita estar na hora dele largar fora, porque a situação do Brasil está indo para o caos. Salientou que
deixaram formar nos morros um governo paralelo ao Governo Federal, ao Governo do Estado, tornando
uma baderna. Citou então que no dia anterior a essa Sessão, apreenderam mais de 20 fuzis, balearam
três Policiais Militares, mataram dois bandidos, então a situação está fora de controle, e o Brasil não
pode ver nessa situação. Encerrou dizendo ser sabido que a situação é complicada às vezes, mas essa
situação atual é muito mais complicada. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PP):
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Cumprimentou o Presidente da Câmara, os demais componentes da Mesa Diretora, suas colegas
Vereadoras e colegas Vereadores, e a comunidade que acompanhava a Sessão. Afirmou ver em
Taquara muitos pontos fracos que precisam ser mais bem trabalhados pela atual administração com
vários projetos em várias áreas que estão bastante carentes, projetos que devem ser desenvolvidos em
longo prazo, porque segundo ela, a descontinuidade da execução de alguns projetos é que talvez tenha
levado o município a certa estagnação ao longo de vários anos que está sendo sentido. Continuou
dizendo ver também alguns pontos fortes do município, como a questão da agricultura, pelo município
ter uma grande extensão rural com áreas cultiváveis, então se tem uma agricultura familiar bastante
forte, e que antes falado pelo Secretário Antonelo, vários projetos estão sendo implementados para
fortalecer cada vez mais o setor agrícola do município, assim como também vê o comércio de Taquara
sendo um dos pontos fortes. Lembrou que tem feito algumas indicações que já vem do mandato
passado, e continuará fazendo ao longo deste atual mandato, por entender que é preciso fortalecer cada
vez mais o comércio, fortalecer mais a zona central, a qual precisa ser repensada de uma forma
diferente, portanto fez algumas indicações, como a do dia 7 de fevereiro, solicitando ao Executivo
Municipal juntamente com a Secretaria competente, a criação do programa: “Paradas Taquarenses”.
Explicou que este programa consiste na substituição de algumas vagas de estacionamento de carros por
áreas de convivência, um modelo ele pode já ser visto em alguns municípios do país, os quais se
chamam parklets, espaços urbanos onde as pessoas podem se sentar, podem valorizar o convívio entre
elas, e confraternizar em espaços públicos. Informou ter feito também no dia 13 de fevereiro outra
indicação, que é a reiteração de uma indicação que já havia feito no mandato passado, referente à
colocação de bancos padronizados nas calçadas das ruas que concentram o comércio na cidade.
Mencionou que a Júlio de Castilhos, e as demais ruas centrais, concentram grande número de
transeuntes que vem de diversas partes do município, sendo do interior, dos bairros, e inclusive de
outros municípios, e o espaço precisa ser mais bem pensado para atrair cada vez mais essas pessoas
para a zona central. Alegrou-se em ser possível votar esse projeto, e explicou ser possível realizar uma
parceria público-privada, na qual algumas empresas podem adquirir esses bancos, colocando a
propaganda do seu comércio, do seu negócio, facilitando assim a forma como as pessoas utilizam a
zona central do município. Afirmou serem ações pequenas que geram bem estar na população, e que
uma cidade limpa e bonita aumenta a estima dos moradores e faz com que eles começam a zelar pelo
que é público, mas de contraponto, algumas pessoas já logo começam a ver o ponto negativo,
afirmando que as pessoas vão queimar, vão roubar, e disse pensar que tudo passa através da educação, e
essa educação deve ser feita em longo prazo, pois não é de um momento para outro se muda
mentalidade de uma população. Informou ter feito também outra indicação que sugere o Executivo
transformar o estacionamento que hoje é oblíquo na Rua Júlio de Castilhos em estacionamento paralelo
à calçada, salientando que obviamente tirará vagas de estacionamento da rua principal, porém, em sua
opinião, a Rua Júlio de Castilhos deve ser um local de circulação de pedestres, e quanto mais pedestres
estiverem na Rua Júlio de Castilhos, maior será o incentivo para que essas pessoas observem as
vitrines, entrem no comércio, e fortaleçam o comércio da cidade, sendo essa a justificativa de sua
indicação. Argumentou que o trânsito na rua principal de Taquara precisa ser repensado, pois é uma rua
potencialmente comercial e precisa urgentemente ser mais bem organizada e estruturada para que os
pretensos compradores possam caminhar ao longo de sua extensão, e segundo ela, o estacionamento
oblíquo que hoje existe deixa a rua muito congestionada, impedindo a livre circulação das pessoas.
Continuou dizendo que o centro precisa ser um espaço voltado a ocupação organizada e prazerosa das
pessoas, seja para consumirem ou apenas passear. Pontuou que gosta muito de ir até outras cidades e
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observar o que tem de bonito e melhor nas outras cidades, sendo exatamente o que pensa para Taquara,
um centro bonito, com ruas preparadas para receber as pessoas, com árvores, flores, bancos, e espaços
de convivência, acreditando que o Executivo está começando através desse projeto que já será uma lei,
a colocação dos bancos, vendo isso como sendo o primeiro passo. Encerrou agradecendo a atenção, e
pedindo desculpas por ter excedido o tempo, e desejando uma boa semana a todos. Neste momento, o
Presidente da Câmara, Vereador Telmo Vieira transferiu o exercício da presidência ao Vereador
Moisés Cândido Rangel para que pudesse se manifestar em tribuna. VEREADOR TELMO VIEIRA
(PTB): Saudou a Presidente em Exercício Vereadora Mônica, às demais Vereadoras, aos Vereadores,
ao público presente e aos ouvintes da Rádio Taquara e dos demais veículos de comunicação. Destacou
a Audiência Pública que será realizada pela Comissão Especial da Segurança Pública da Assembleia
Legislativa no dia seguinte ao dessa Sessão, nesta Casa Legislativa. Lembrou que esta Audiência foi
solicitada por ele mesmo, e aprovada por essa Casa Legislativa, onde em conversa com o Deputado
Ronaldo Santini do PTB, Cresidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa
onde que se iniciou um trabalho de interiorização, e ressaltou que o primeiro município contemplado é
o município de Taquara. Comunicou que nessa Audiência, haveria a presença de várias Câmaras da
região, onde seriam abordados diversos assuntos relacionados à segurança pública, apontando ser
sabido que cada município tem uma realidade, mas exemplificou que em Taquara solicitamos o
aumento do efetivo da Brigada Militar para que atenda também ao interior, foi solicitado também o
aumento da Polícia Civil, foi solicitado o policiamento na zona central, nos colégios com a volta da
Patrulha Escolar, então todos os assuntos serão abordados, e também a origem desse todo mal,
questionando como um cidadão chega a ser um criminoso, um delinquente, um meliante, sendo
discutido sobre o que causa esse mal. Comentou sobre a existência de programas que atacam
diretamente na raiz, através da educação do cidadão, na escola, trazendo também programas no turno
inverso, absorvendo os jovens para terem hábitos saudáveis, e não ficarem à mercê da marginalidade na
rua, pois atualmente muitas vezes os pais estão trabalhando e os jovens estão vulneráveis quanto à ação
do meliante que aborda de uma maneira em que diz que a vida do cidadão será fácil se ele e pelo lado
criminoso. Convidou então a comunidade taquarense a estar presente na Audiência Pública sobre a
segurança pública, que tanto afeta o município, como a região, como todo o estado e como no restante
do Brasil. Informou ter encaminhado um requerimento, o qual foi aprovado por todos os Vereadores, de
uma homenagem aos garis do município, sendo o autor da Lei 5485 que institui no município o Dia do
Gari, que não é simplesmente para homenagear esses homens humildes e dignos, que ficam muitas
vezes sujeitos a se cortarem, e estarem em contato com material contaminado, mas por se saber que
muitas vezes o cidadão não tem aquele senso e aquela sensibilidade, pois coloca o material cortante em
sacos plásticos ou materiais contaminados, como seringas, também em sacos plásticos, os quais serão
coletados pelos garis, que se colocam a sujeitos a se a se ferir, e muitas vezes este ferimento leva a uma
fatalidade. Mencionou também vários outros encaminhamentos fritos na semana do gari, e agradeceu
então a aprovação dos vereadores, lembrando que serão feitas homenagens a esses digníssimos
cidadãos que fazem esse trabalho. Destacou que na última segunda-feira esteve visitando uma
comunidade no interior do município, aonde vivenciou a dificuldade do homem do campo em realizar o
seu trabalho sobre sol, sobre chuva, para trazer o sustento para o seu lar, e fomentar o agronegócio no
município. Argumentou que muitas vezes ele precisa de segurança, ele precisa de estradas boas, para
que possa fazer a dispersão de seu produto, precisando também de iluminação. Citou a fala do Vereador
Nelson, que segundo ele, colocou muito bem ao Secretário Antonelo, Secretário da Agricultura e do
Agronegócio que esteve presente colocando os programas e os projetos que estão sendo implementados
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no município, mas ressaltou ser sabido que se deve estar de mãos dadas com os Secretários Distritais do
município para que atendam da melhor forma o homem do campo. Mencionou este ser um dos
encaminhamentos que foram feitos em reunião com alguns Secretários Distritais, e ser sabido também
que irão atender mediante a questão de do conserto da roçadeira e outros maquinários também.
Agradeceu a comunidade, também a Deus principalmente, por lhe oportunizar de estar representando a
sua comunidade. Encerrou desejando a todos uma boa semana. Nada mais havendo a tratar, às
19h30min, o Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o
dia 08 de maio de 2017, às 18 horas, neste Plenário, lembrando ainda da Audiência Pública que
ocorrerá amanhã (04), às 19h nesta Casa, com a Comissão Especial de Interiorização de Segurança
Pública da Assembleia Legislativa/RS, para tratar dos assuntos da segurança que envolve o nosso
Município e o Vale do Paranhana. 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, 03 de maio de 2017.
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