ATA Nº 4.210
Aos 22 dias do mês de maio do ano de 2017, às 18h, no Plenário da Câmara de Vereadores de
Taquara/RS, realizou-se a 19ª 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 e em seguida solicitou que a Diretora Legislativa
procedesse na leitura da documentação que deu entrada nesta Casa para publicidade da mesma. Ofício
do Senhor Prefeito: Nº 313/2017, encaminhando declaração expedida pela Secretaria de Orçamento e
Finanças, a ser anexada ao Projeto de Lei nº 053/2017, que autoriza o Poder Executivo repactuar o
termo de Convênio firmado com o Instituto de Saúde e Educação Vida – ISEV. Declaração: Declara
para os devidos fins que a Lei Municipal nº 5905/2016 (LDO), nos anexos de metas e prioridades, bem
como a Lei Municipal nº 5919/2016 (LOA), no projeto/atividade: 09.01.10.302.0014.2051 –
Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar, na rubrica: 3.3.9.0.39.00.00.00.00 – Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, prevê a contratação de serviços de terceiros, onde se enquadra
os valores pagos ao ISEV. Correspondência Recebida: E-mail da Procuradoria Especial da Mulher
(Assembleia Legislativa), para o lançamento de seus projetos, dia 29 de maio de 2017, às 16h30min, no
Memorial do Legislativo. E-mail da Promotoria de Justiça de Taquara, referente ao Projeto:
Recuperação do Rio da Ilha, encaminhando cópias da Ata, Cronograma e Orçamento. Após a leitura da
matéria o Presidente fez o seguinte convite: No dia 19 do corrente mês, participou de reunião para a
retomada do Parlamento Metropolitano de Porto Alegre, onde a cidade de Taquara faz parte, de acordo
com o que ficou determinado do Decreto Legislativo nº 002/2015 que: “Dispõe sobre a adesão da
Câmara Municipal de Taquara/RS ao protocolo estatutário do parlamento da região metropolitana de
Porto Alegre – Parlamento Metropolitano”. Nossa cidade, juntamente com mais 33 cidades da região
Metropolitana, fazem parte deste Parlamento, o qual estará reunido com os Vereadores desta Casa, no
dia 30 de junho de 2017, às 10 horas, neste Plenário, para tratar sobre o assunto, bem como indicar
suplente para participar do mesmo. O Parlamento Metropolitano é formado pelos Presidentes das 34
cidades, os quais podem indicar Vereador para compor, caso não possam participar, bem como
Suplente do mesmo. Prosseguindo com os trabalhos o Presidente abriu a Ordem do Dia solicitando que
a Diretora procedesse na leitura dos Projetos em pauta acompanhados dos Pareceres, para posterior
deliberação em Plenário. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 068/2017 (Executivo nº 039)
Autoriza o Poder Executivo a doar de bens móveis inservíveis, para a ESCOLA ESTADUAL DE
ENSINO MÉDIO WILLYBALDO BERNARDO SAMRSLA - CIEP. O Vereador Luis Felipe
apresentou quatro Emendas Retificativas ao PL. A Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de
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Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres pela aprovação das Emendas com relação à
forma e legalidade. Postas em discussão, seguidas de votação em bloco, as Emendas foram aprovadas
por unanimidade. A seguir da mesma forma o Projeto acompanhado das Emendas foi aprovado por
unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 069/2017 (Executivo nº 051) Autoriza o Poder Executivo a
repassar recursos financeiros para a Associação Recanto Galponeiro, para a realização do "XI Festejos
Farroupilhas do Paranhana", e dá outras providências. O Vereador Luis Felipe apresentou duas
Emendas Retificativas ao PL. A Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Orçamento,
Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres pela aprovação das Emendas com relação à forma e
legalidade. Postas em discussão, seguidas de votação conjunta, as Emendas foram aprovadas por
unanimidade. A seguir da mesma forma o Projeto acompanhado das Emendas foi aprovado por
unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 074/2017 (Executivo nº 056) Autoriza o Poder Executivo
celebrar convênio com a Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS. O Vereador Luis Felipe
apresentou Emenda Retificativa ao PL e a Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de
Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres pela aprovação da mesma com relação à
forma e legalidade. Posta em discussão, seguida de votação, a respectiva Emenda foi aprovada por
unanimidade. A seguir da mesma forma o Projeto acompanhado da Emenda foi aprovado por
unanimidade. 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 136 a 143/2017. Indicações de Nº 253 a 265/2017. Encerrando a Ordem do Dia, diante da
aprovação do Requerimento nº 136/2017, de autoria do Presidente, no qual solicita a composição de
uma Comissão Especial de Meio Ambiente nesta Casa, o mesmo solicitou aos Líderes de Bancada
que indicassem os Vereadores para compor a referida Comissão, onde a formação se deu da seguinte
forma: CARMEM SOLANGE KIRSCH DA SILVA, SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA
SILVEIRA, SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER e MÔNICA JULIANA FACIO. As Bancadas do
PMDB, PSC e PSDB declinaram suas vagas. Depois disso 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:
VEREADOR LUIS FELIPE LUZ LEHNEN (PSDB): Saudou o Presidente da Câmara, demais
Vereadoras e Vereadores, plateia presente na Sessão, ouvintes e internautas que acompanhavam pelas
mídias sociais. Pediu licença a todos para comentar a respeito do triste momento que é vivido com a
política nacional. Como vereador do PSDB, filiado nesse partido há tantos anos na cidade de Taquara,
externou sua insatisfação com o envolvimento do nome do ex-candidato à presidência da república e
Senador da Federação Aécio Neves, mas não com indignação de alguém que tem membros do seu
partido envolvido, e tenta de alguma maneira inocentar atos no mínimo duvidosos praticados por esse
político, afirmou estar dizendo isso como cidadão indignado em saber que o maior esquema de
corrupção que já assolou o país inteiro poderia ter anuência do Senador. Exigiu investigação rápida e
séria, e disse ainda que se as denúncias até o momento forem confirmadas, que não esperem dele um
pulso cerrado, um grito de golpe, ou solicitação de clemência, pois segundo ele, deve-se pagar o preço e
arcar com todas as consequências cabíveis, dando certeza de que de forma alguma acobertará ou
protegerá políticos que não levam a sério a Constituição Brasileira. Informou que em meio a toda essa
turbulência política que assolou o país nos últimos dias, algumas ações estão sendo feitas, e outras
deixadas de se fazer também no âmbito municipal. Registrou sua manifestação de descontentamento
com a tentativa de descontinuar o trabalho do Genoma Colorado em Taquara, por razões que indicam
ser única e exclusivamente de perseguição política e diferenças ideológicas entre a direção do Genoma
– que está no município há aproximadamente uma década – e o Senhor Prefeito Municipal. Dirigiu-se
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ao Vereador Daniel Lan, chamando-lhe de Preto para que todos saibam com quem estava falando,
citando ter ele um trabalho todo voltado ao esporte, e que sabe o quão importante é a para as crianças
estarem envolvidas desde pequenas em atividades que as afastem do mundo da criminalidade, dizendo
que gostaria de poder contar com o apoio deste seu colega, e também dos demais colegas Vereadores e
Vereadoras para que ao invés de inviabilizar este projeto que existe há tanto tempo, possam organizá-lo
ainda melhor, pois centenas de crianças são atendidas, e merecem essa atenção, afirmando não poder
deixar que embate político e ideológico afugente as boas ações que são desenvolvidas na cidade.
Explicou que o projeto não conta com nenhum convênio ou subvenção social com recursos financeiros
junto ao Executivo Municipal, pois a única contrapartida é a cedência do campo do Parque do
Trabalhador e do Ginásio Titão quando o tempo está ruim, portanto mencionou que o mínimo que se
espera é que o Prefeito trabalhe pela manutenção do projeto independentemente de quaisquer diferenças
que possa haver entre direção de Genoma e Executivo Municipal. Informou ser sabido de outros grupos
interessados em desenvolver projetos semelhantes no município, projetos os quais também apoia
totalmente, pois acredita que quanto mais projetos, melhores resultados com os jovens. Mencionou que
existem dois projetos tramitando nessa Casa em relação ao Hospital Bom Jesus, deixando claro a toda a
comunidade, seja a comunidade interna do hospital (funcionários), seja a comunidade população
taquarense, que é completamente favorável ao hospital, que tem apoiado todas as movimentações
possíveis favoráveis ao hospital, e sempre trabalhou de forma muito responsável com todas as questões
do hospital, argumentando que inclusive há algum período atrás, fez alguns pedidos para que a direção
do hospital e o Executivo encaminhassem a ele a prestação de contas referente aos recursos do hospital,
citando ser uma prestação de contas que até hoje não recebeu, e mesmo assim, tem se colocado
favorável a esses projetos que estão tramitando nessa Casa Legislativa, dizendo que se eles não foram
votados, não é de sua responsabilidade, e sim, responsabilidade única e exclusiva do Senhor Prefeito
Municipal, porque foi ele quem demorou a mandar para essa casa, explicando que o jurídico desta Casa
junto a Comissão de Constituição e Justiça, a qual não participou da reunião – justificando não ser
membro – já fez alguns pedidos de complemento de informações que nem passaram por ele, portanto
deixou claro que não está trancando nenhuma pauta nessa Casa, sendo favorável ao hospital. Pediu ao
Prefeito, que juntamente com a sua equipe, passasse a falar a verdade para o cidadão taquarense, e
passasse a assumir e arcar com suas responsabilidades, sendo o mínimo que se espera dele. Encerrou
agradecendo e desejando uma boa semana a todos. VEREADORA MARLENE TEREZINHA
HAAG (PTB): Cumprimentou o Presidente da Câmara, seus colegas Vereadores e Vereadoras,
servidores da Casa, pessoas presentes no Plenário e ouvintes. Iniciou comentando sobre indicações que
havia feito na última semana. Informou ter feito uma indicação solicitando melhorias na Rua Carlos
Sander, explanando acreditar que a Corsan fez alguma reforma de reposição de canos ou algo do
gênero, o que gerou buracos em frente ao número 2055 e 2137, e os paralelepípedos não foram
reposicionados. Explicou que ao que passam os carros, acaba formando mais buracos, relatando estar
cada vez pior, podendo causar até acidentes, por os carros desviarem, portanto afirmou a necessidade
de ser reformado, pedindo ao Secretário de Obras que vá até esses locais ou encaminhe alguém no local
para que verifique de quem é a responsabilidade, e faça esse trabalho, porque precisa ser feito. Outro
encaminhamento que fez, é referente à colocação de uma boca de lobo em frente ao número 2109, por
ser da ciência de todos que onde fica um buraco aberto sem a tampa da boca de lobo é risco, então
solicitou que o Secretário dê uma olhada no local. Informou também ter feito uma indicação a
Administração Municipal – ao mencionar ser sabido que o Prefeito tem feito muito pela saúde, ao
afirmar que se pode dizer que têm problemas, mas ainda é um dos municípios que muito oferece a
comunidade, cada vez melhorando, citando hoje ter o “Melhor em Casa”, e mais uma série de
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programas que estão melhorando – na qual pediu que na medida do possível fosse adquirido um
aparelho de ecografia para ser colocado dentro do setor da saúde da mulher, junto ao Posto 24 Horas, o
que seria se seria de grande importância para os obstetras que ali atuam, e seria até econômico e rápido,
porque poderia solucionar vários problemas que porventura poderiam ou podem ocorrer com as
gestantes. Também fez um pedido para que a Secretaria faça mutirões de exames, de consultas, e de
cirurgias de catarata, porque é sabido que existe uma demanda muito grande de consultas e algumas
especialidades. Salientou o problema de catarata, relatando que existem muitas pessoas (inclusive
jovens) sofrendo de catarata, e quase não enxergando mais, impossibilitando-os de trabalhar em seus
afazeres diários, portanto pediu que fosse visto, mesmo sabendo ser um programa do Estado, – sabendo
que o município também se empenha bastante – solicitou que fosse feito com carinho, visto desta
maneira, e como fazer, para fazer rápido, principalmente cirurgia de catarata, ou que aumentasse a cota
para Igrejinha ou para Porto Alegre, sendo necessário ser feito algo. Mencionou que o povo está
indignado com a ladroeira e a pouca vergonha que ocorre em Brasília, e cada dia a notícia diferente, de
última hora, com vergonha, roubo, estando nas mãos de uma corja de ladrões, uma máfia, então
apontou que assim como tem uma reforma da Previdência, o povo deveria pedir uma reforma de
Brasília, a reforma da do Senado, a reforma do Congresso, a reforma dos Ministérios, pois segundo a
Vereadora, está uma vergonha nacional. Bradou “fora Temer”, por ser uma vergonha o que o Brasil
está pensando, e afirmou que o povo não merece isso, pois é um povo trabalhador, e em nome de toda a
sociedade brasileira repetiu “fora Temer”, pedindo que crie vergonha na cara, pediu ainda para que o
Presidente pense diferente referindo-se a sua postura em não renunciar, visto que seria menos de
vergonhoso e honesto dizer que iria sair para o bem do povo. Encerrou agradecendo e despedindo-se.
VEREADORA MÔNICA JULIANA FACIO (PT): Saudou desejando uma boa noite às Vereadoras
e aos Vereadores presentes, ao público que presenciava a Sessão, principalmente a juventude, e àqueles
que acompanhavam através dos veículos de comunicação. Iniciou seu pronunciamento, reafirmando seu
compromisso com as pautas ligadas à justiça social, o acesso aos bens e serviços públicos em igualdade
de condições por todas as pessoas. Apontou o momento extremamente delicado do país, onde
negociatas de grandes corporações financeiras acontecem com políticos de todos os partidos, ocorridas
por décadas e décadas no país acabam de sair de baixo do tapete, e são reveladas a toda a população.
Mencionou que como educadora, acredita que esse é um momento pedagógico no país, um momento de
se entender a função cidadã, a grande função e o grande poder do voto, a grande função – citou o
Senhor Aldino, Presidente Associação de Moradores da Campestre, e a sua professora de geografia que
lhe ensinou muito sobre política, Professora Ana Vicente que estavam no Plenário – que tem a
militância e a organização social. Afirmou que não se poderia permitir que o país se tornasse um país
de ódio e de rancor, e a saída segundo a Vereadora é a união de todas as pessoas contra as reformas
trabalhistas, e reforma da previdência, a terceirização, a reforma do ensino médio, e se deve
urgentemente pedir diretas-já. Argumentou que por este motivo é preciso participar de abaixo-assinados
online, participar de abaixo-assinados feitos por associações de moradores, por sindicatos, participar de
reuniões e mobilizações sociais, justificando que a união é a única saída. Convidou então a todos e
todas que estavam lhe escutando para se fazerem presentes na quarta-feira, dia 24, às 16 horas em uma
manifestação em Porto Alegre, pedindo as diretas-já, e contra as reformas. Explicou que aqueles que
queiram participar deveriam entrar em contato com ela por sua página no Facebook Professora Mônica
para se cotizar as caronas, pois sairiam vários carros de Taquara. Salientou que não se pode permitir
que um Congresso que não tem moral decida os rumos do país. Afirmou que aqueles e aquelas que
estão interessados em melhorar mesmo o país devem parar de fazer discursos, ir para as vilas para
conversar associações de moradores, e fazer a luta social porque é a única forma. Comunicou que no
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dia 27, sábado, às 15 horas, o Coletivo Feminista do Vale do Paranhana, o “Desperta”, estará fazendo a
primeira aula pública no parque do trabalhador com o tema Sororidade, que é a empatia entre as
mulheres, a luta pelos direitos das mulheres, e a história de lutas e conquistas das mulheres no mundo e
no país. Mencionou que quem estará palestrando são as gurias do Coletivo Feminino Plural, que é uma
referência na luta pela mulher na América Latina por mais de 10 anos, e informou que o Desperta
nasceu no Vale do Paranhana em março de 2017, sendo recente, mas com muita vontade de luta e muita
coragem de fazer enfrentamento para mostrar que o movimento feminista é um movimento Político e
Social pela equidade. Continuou dizendo que o que essas mulheres querem é um mundo melhor para
todas as pessoas, para todos os homens, para todas as mulheres, para todos os meninos, e para todas as
meninas. Continuou dizendo que depois da palestra da Mestranda em Direito e Ativista Feminina e
Feminista Renata Gonzatti, haverá um momento cultural com Duda Rocha e Roberta Navilat,
explicando ser um momento para todas as pessoas, para todos os homens e para todas as mulheres que
sonham e lutam por um mundo mais justo e fraterno, por isso espera que todos e todas possam estar lá.
Afirmou que a cada dia nasce em si mais coragem e força para lutar por um mundo com mais amor e
menos ódio, onde todas as mulheres sejam livres, onde nenhuma criança seja retirada de seus lares,
citando que dia 25 é o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas – relatou então que a cada ano no
Brasil, somem 250 mil pessoas sem deixar rastro, e dentro dessas, 40 mil têm menos de 18 anos de
acordo com estimativas oficiais, dados alarmantes – onde nenhuma pessoa seja morta por sua cor, por
sua orientação sexual, por sua crença religiosa, ou por sua classe social, sendo essa a sua luta, pedindo
para contarem com ela, dizendo que não se pode de forma nenhuma perder a sensibilidade. Desejou
uma boa semana a todos, completando com a frase: “nenhum direito a menos, e diretas já”.
VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou a Mesa Diretora, os demais Vereadores
e as pessoas presentes no Plenário. Lembrou que em 2015 já dizia que o país estava indo para o
caminho da segunda legalidade, que esteve na primeira legalidade e foi mais ou menos assim que
começou, pois o Presidente renunciou, não deixaram o Vice assumir, e hoje o Vice está assumindo
aqui, e na época acabou dando o “estouro” que deu para endireitar um pouco o país, e depois muitos
ficaram contra os militares, mas hoje muitos que ficaram contra, estão pedindo a volta dos militares,
porque a situação hoje são governos paralelos em todos os setores, e não se toma ciência disso.
Afirmou que governo que não sabe administrar e quer lagar em cima da população seus erros tem que
largar na hora, seja Estadual, Federal, ou Municipal, pois quem não sabe administrar deve largar.
Mencionou que alguns tentam justificar dizendo ter pouco dinheiro, mas salientou que quando a pessoa
se dispôs, sabia que tinha pouco, então se não está dando conta, que “largue fora” e deixe outro entrar.
Lembrou que vem dizendo isso relacionado ao Presidente Temer desde que ele entrou, e inclusive
mencionou ter recebido uma ligação do secretário do seu partido dizendo que ele precisava “baixar a
bola”, mas respondeu que não faria isso, por não dever nada para ninguém, pois nunca pegou um
centavo deles, e afirmou que se quiserem lhe expulsar do partido, que lhe expulsem, afinal só está
dizendo a verdade. Afirmou ter chegado ao ponto do Presidente Michel Temer dizer em um
pronunciamento que recebe políticos, empresários e trabalhadores. Questionou então sobre qual o
trabalhador que ele já recebeu. Apontou estar largando esta carga em cima da população, que é quem
trabalha, e mencionou ter visto no jornal que é contada uma história no Governo Federal que não é o
que acontece nos municípios, pois saiu uma relação das pedras de emprego, e Taquara perdeu
660 empregos nos últimos tempos. Argumentou que indústrias atualmente estão no afogadilho, e ao
invés do Governo procurar um meio de arrumar para que as empresas cresçam, e que as pessoas tenham
um emprego. O Vereador ainda disse que o certo seria passar quatro ou cinco em um paredão, para não
fazerem mais esse tipo de coisa, porque segundo ele, isso é um vício, pois hoje estão todos enrolados, e
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até o Eduardo Cunha se falar vai dar mais uma enrolada. Questionou a moral do Presidente para
mandar um projeto mexendo na lei do trabalho e da previdência, e questionou também por que ele não
foi buscar onde está o dinheiro da previdência. Continuou dizendo ser um trilhão e cem bilhões (de
reais) de dívida para a previdência, mencionando que 500 (bilhões de reais) já estão perdidos, mas tem
600 bilhões (de reais) para buscar, e ele (o Presidente) não vai buscar, querendo descontar em cima da
população. Observou que depois disso ainda disse que não iria renunciar, lembrando que na legalidade
quem não renunciava, eles tiravam, pois era diferente, e segundo o Vereador, hoje precisa ser assim,
pois o país não aguenta mais. Afirmou que é preciso emparelhar e mudar, desejando que quem venha
tenha pulso para administrar o país, porque a situação é complicada, e hoje o país chegou ao final,
chegou ao teto e não tem mais fazer. Reafirmou a necessidade de sair o Presidente porque tudo que é
contado não é a realidade, pois disseram já ter começado a retornarem os empregos, mas ninguém viu
em Taquara, argumentando que algumas empresas até colocam alguns trabalhadores, mas que já foram
demitidos a pouco de outras empresas. Informou que a ideia do Presidente era fechar de 80% a 90% dos
sindicatos, para não ter oposição, para ninguém dizer não, fazendo com que assim o empregado não
dependa mais do sindicato, por não tê-lo mais, e precisando assim discutir com o patrão sua própria
situação. Argumentou que uma empresa com 200 mil empregados não têm as condições de o patrão
receber o empregado para negociar com ele. Encerrou lamentando-se de um país como o Brasil estar
nessa situação. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PP): Cumprimentou o
Presidente da Câmara, os demais componentes da Mesa Diretora, seus colegas Vereadores e
Vereadoras, e a comunidade que acompanhava a Sessão. Explicou que a palavra nojo representava o
que neste dia ela estava sentindo com relação à política que está sendo feita a nível Federal, garantindo
com todas as letras que estes políticos não lhe representam, pois não representam o que ela pensa sobre
a política, não representam o sentimento que tem ao desempenhar seu papel de Vereadora no Município
de Taquara. Continuou dizendo que atualmente está muito difícil ocupar qualquer cargo público devido
ao péssimo exemplo que alguns políticos estavam dando para a população brasileira, e estes que estão
no contato diário com a comunidade muitas vezes sentem-se acuados – não tirando a razão da
população nesse sentido – que a olharem para estes, fazem os mesmos julgamentos que fazem com
relação a esses políticos que desviam milhões e bilhões dos cofres públicos. Afirmou que estar no
Legislativo Taquarense ocupando uma vaga, lhe traz um sentimento de muita responsabilidade diante
daquilo que precisa fazer na Câmara, e que estar dentro da política hoje é um verdadeiro ato de bravura
para quem quer fazer um trabalho digno, para quem quer fazer um trabalho com honestidade, com
ética, e com transparência, mas ao mesmo tempo afirmou que esses fatos não lhe desanimam, e que
aprendeu em sua família que respeito é fundamental em qualquer tipo de situação que se encontrar.
Apontou a situação no Brasil como caótica, dizendo que em seu pensamento ela apenas mudará quando
se investir em primeiro lugar na educação, em segundo lugar na educação, e em terceiro lugar na
educação, pois quando se saber educar os pequenos para respeitarem o seu semelhante, aí sim se terá
adultos que conseguirão ocupar um cargo público, e ali sim, estão respeitando aquele cargo que lhe foi
confiado através do voto, já que o pais possui regime de democracia. Toda vez que a pessoa acoberta o
comportamento de uma criança quando ela chega a sua casa com algum objeto ou com algum material
que não é seu, e o pai ou a mãe fizer vistas grossas e deixar ali, já estão criando um corrupto para o
futuro, o qual se quando adulto ocupar um cargo público, começará desviando R$ 100,00, em seguida
R$ 1.000,00, R$ 100.000,00, sendo que atualmente, segundo a Vereadora, não se fala mais de mil, se
fala em milhões. Continuou dizendo lhe dar muita tristeza porque em Taquara existe uma carência de
quase absolutamente tudo, pois são vistas entidades, órgãos, escolas, ONGs, lutando bravamente para
sobreviver, fazendo evento atrás de evento e contando os centavos que estão naqueles cofrinhos
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depositados no comércio, porque todos querem um município com mais saúde, com mais segurança,
com mais educação, e para isso se conta centavos, os quais fazem falta no município para muitas
coisas, e por isso que muitas vezes se reclama por a rua estar esburacada, por o esgoto não ter sido
feito, a falta de algumas coisas em determinadas escolas, que certa situação precisa ser resolvida,
porque falta dinheiro no município de Taquara, faltam verbas nos municípios do país inteiro, e o que é
visto em Brasília, onde aqueles políticos estão numa ilha das sete maravilhas do mundo como lhe
parece, vivendo em um mundo de fantasia, os milhões e os bilhões são simplesmente desviados da
população, e isso lhe entristece muito. Mencionou ter preparado outra fala para este dia, mas que não
pôde deixar de comentar esses acontecimentos, pois eles não são recentes, mas o que deixa a população
cada dia mais perplexa, é que eles estão se avolumando cada vez mais, envergonhando cada vez mais
aos demais políticos. Deixou em forma de depoimento, a mensagem de que Taquara possui um
Legislativo que faz de tudo para contrariar essa regra que está sendo imposta a partir da esfera Federal,
com Vereadores que trabalham de forma ética e respeitosa, e com o dinheiro da população taquarense
fazem economia, e também contam os centavos para realizar o que é preciso. Afirmou que não se pode
desanimar, porque a hora que os que querem fazer algo desistirem, a situação ficará bem complicada,
portanto continuam resistindo e trabalhando honestamente. Encerrou agradecendo a atenção e
desejando uma excelente semana para todos. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES
DA SILVEIRA (PTB): Cumprimentou seus colegas Vereadores, às pessoas presentes no Plenário, e
todos aqueles que de uma forma ou de outra acompanhavam através dos meios de comunicação.
Mencionou que o país está vivendo um momento de grande vergonha, uma vergonha nacional onde não
se fala em cifras pequenas, se fala em milhões e bilhões, sendo muito interessante, segundo ela, ver os
delatores rindo da situação, rindo do povo brasileiro, pois esse dinheiro saiu dos cofres públicos, então
eles estão rindo dos brasileiros, sendo vergonhoso isso, e afirmou ser preciso sim, que enquanto
políticos que acreditam na política inteligente, na política a verdadeira, porque político inteligente que
acredita na política verdadeira, agindo pelo bem coletivo, pensando pelo coletivo, porque tendo um
coletivo bem administrado e pessoas felizes, todos ganham, e o político que administra ganha também,
e os seus também podem viver em um mundo mais tranquilo. Mencionou não entender alguém querer
ganhar tanto, e precisar viver encarcerado, porque não pode sair às ruas, por não se ter educação de
qualidade, nem segurança, e nem saúde, o que atinge também a quem está gestando, não importando se
a nível municipal, estadual, ou federal, pois se pode morrer mesmo sendo rico, por chegar ao hospital e
não ter um atendimento adequado e um pronto-socorro para o primeiro atendimento, então nem um rico
pode dizer que não precisa de uma saúde pública de qualidade, porque muitas vezes a saúde privada
não vai dar conta de atendê-lo, por isso afirma que político que não administra bem no coletivo é
político burro, porque não pensa em si e não melhora para si e para os seus, e essa política burra precisa
acabar no país e ser passada a limpo. Continuou dizendo se preocupar, pois às vezes lhe parece que
papel bom para se passar a limpo está faltando no país, de tanta “maracutaia”, e de tantos nomes sujos
envolvidos nessa roubalheira escancarada que está para todos verem, lhe preocupando muito, pois
segundo a Vereadora, é preciso sim acreditar numa melhora, sendo preciso investir para que as coisas
voltem a ser bem passadas a limpo e o povo tenha orgulho de ser brasileiro, e não estarem sendo
roubados como estão sendo até então. Mencionou pensar e acreditar numa qualidade de trabalho na
educação, para que se possam construir junto com os alunos, pessoas que acreditem e vislumbrem um
futuro melhor, e possam entrar pra política e serem retos, porque segundo ela, é possível sim fazer
trabalho bom, e trabalho voltado ao coletivo porque acredita, vive isso, e mostra isso no trabalho que
faz dentro do Legislativo. Comunicou ter um trabalho no Município de Taquara, realizado pela
Embaixada Feminina de Amor pelo Hospital Bom Jesus, que está organizando um baile, um jantar
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dançante para o dia 3 de junho, que seria realizado na Sociedade Carlos Gomes, o qual merece atenção
e carinho, porque eles têm colocado inclusive ar condicionado dentro das salas que são utilizadas pelo
SUS no Hospital, portanto salientou a importância de se prestigiar eventos desta natureza para que se
tenham cada vez mais investimentos dentro do Hospital, tão bem feito pela Embaixada Feminina de
Amor pelo Hospital Bom Jesus. Informou que o valor do ingresso é de R$ 80,00, e estariam à
disposição pelas embaixadoras para venda estes ingressos para este evento em benefício do Hospital.
Citou também o programa solidário que está dentro de todo o comércio taquarense, o qual recebe a
ajuda do Rotary de Taquara, que está procedendo ao recolhimento do recurso que está sendo depositado
na caixinha “Troco do Carinho” (voltado ao Lar Padilha) e “Troco da Saúde” (voltado ao Hospital Bom
Jesus), destacando a participação da Loja Benoit, da Confeitaria Elaine, e da Padaria Água na Boca,
que ultrapassaram o valor de R$ 150,00 em moedas, resultando diretamente ao Hospital e ao Lar
Padilha em Taquara, parabenizando-lhes e dizendo ao comércio que se mexa, que incitem, e que peçam
ao cliente da loja para que deixe uma moedinha, pois às vezes ele não vê a caixinha e não lembra, mas
se ele vê ou se é induzido a fazer a doação, não vai se importar de deixar as moedinhas nesta caixa
solidária, voltada arrecadar recursos ao Lar Padilha e também ao Hospital Bom Jesus. Agradeceu o
tempo concedido e encerrou desejando a todos uma excelente semana. VEREADOR ADALBERTO
CARLOS SOARES (PP): Saudou o Presidente da Câmara, os membros da Mesa Diretora, seus
colegas Vereadores e Vereadoras, as pessoas presentes, e todos os ouvintes. Afirmou estar nesta Casa
em seu segundo mandato, com o voto popular de 764 pessoas que aprovaram o seu primeiro mandato.
Informou que nos últimos quatro anos, esta Casa tem feito um grande trabalho, tem feito possível para
ajudar para que o município possa progredir em algumas áreas como avançou de fato. Mencionou que
na área da saúde foi melhorado bastante quanto ao Posto 24 Horas que não existia, e hoje se às duas
horas da madrugada alguém ficar doente, o posto está aberto com a farmácia. Continuou dizendo que
quase todos os postos de saúde dos bairros do interior tem médico, citou também o Programa Melhor
em Casa, Programa PSF (estratégia da saúde na família), entre outras melhorias. Apontou o avanço do
setor de obras, em pavimentação, mencionando os milhares de canos que foram substituídos na cidade,
muitos deles com a ajuda desta Casa. Mencionou que a educação tem investido bastante em quadras
esportivas, aumentado vagas nas creches. Disse ainda que no Lazer houve a revitalização do Parque do
Trabalhador, eventos de diversidade cultural, Dia do Trabalhador, Feira da Agricultura Familiar na rua
coberta, Feira da Melancia. Também segundo o Vereador, se teve um grande incentivo para melhorar o
atendimento com a Patrulha Agrícola, e disse que nesses quatro anos em suas votações, preservou o
contribuinte, contribuindo e votando os projetos que achou que fosse bom para a comunidade. Afirmou
não estar aqui para trancar projeto causa de um ponto ou de uma vírgula, acreditando que se deve
pensar é na comunidade, por isso, jamais votou contra aquilo que achava ser favorável, e também da
mesma forma jamais votou favorável se fosse contra determinado projeto. Esclareceu aos ouvintes estar
aqui cumprindo seu mandato, porque a população votou nele, e quer representar a população da melhor
maneira possível, dizendo para que contem sempre com ele. Comunicou duas indicações que fez, sendo
uma para a Secretaria de Educação, para que use as pedras de basalto que estão nos fundos do Hospital
de Caridade há mais de oito anos, explicando que essas pedras de basalto foram retiradas do redor da
Praça Marechal Deodoro quando foi reformada ainda no Governo Délcio, então sugeriu que usem essas
pedras que estão lá então para pavimentação da Escola Calisto Letti, no Bairro Fogão Gaúcho, que não
tem passeios em roda do pátio da escola, e também a Escola Leonel Brizola no bairro empresa que
também não tem passeio ao redor, portanto fez a indicação para que o Secretário de Educação olhe lá a
quantidade de pedras de basalto que estão amontoadas, pois gastaria apenas com a mão de obra para
fazer os passeios e deixar essas duas escolas bonitas. Informou também estar fazendo uma indicação
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para que a Secretaria de Trânsito aumente o estacionamento para motos na cidade, por ser pouco,
levando em consideração que as pessoas estão usando bastante o estacionamento de moto para vir pela
manhã para os seus trabalhos e deixa-las nessas vagas, o que também contribui para que o espaço seja
pouco. Informou também estar pedindo a ampliação da Zona Azul no centro da cidade, que segundo o
Vereador, é pouco também. Fez então um pedido especial a Secretaria da Vila Tereza, para que possa o
mais urgente possível fazer o patrolamento e saibramento da Estrada do Açoita Cavalo, a qual está em
péssimas condições, portanto pediu para que a Secretaria de Obras junto da Distrital possa fazer essa
melhoria com urgência. Questionou a todos se o Presidente Temer fizesse uma renúncia, quem
assumiria. Lembrou que o Presidente da Câmera de Deputados assumiria a presidência, portanto
afirmou ser muito difícil fazer uma renúncia e piores pessoas ainda assumirem a presidência. Expressou
que aquela “corja” que está lá em Brasília não pode continuar, precisando acontecer eleições diretas já,
para que a população possa escolher, com candidatos novos, e que se impeça que aqueles que já
estiveram na administração desse país não possam ser candidatos, voltando para o poder, pois foi
provado que isso não funcionou. Agradeceu a todos, e desejou-lhes uma boa semana. VEREADORA
CARMEM SOLANGE KIRSCH DA SILVA (PTB): Cumprimentou a Mesa Diretora, os demais
Vereadores, o Senhor Marcelo, Diretor da Secretaria de Assistência Social do Município, as demais
pessoas presentes no Plenário e também a todos os ouvintes. Parabenizou a escola da localidade de
Pega Fogo, a qual fez um belíssimo chá de Dia das Mães naquela localidade, com banda, militar,
relatando ser incrível o que as professoras dessas escolas oferecem, mostrando um trabalho dentro das
escolas para a comunidade. Em nome delas, parabeniza todas as escolas que este mês realizaram um
chá em homenagem às mães. Citou o que anteriormente a maioria dos Vereadores comentou, sobre a
vergonha da política brasileira, a qual está praticamente ela está generalizada, atingindo Presidente,
Vice-Presidente, Senadores, Deputados, atingindo a todos, causando muito prejuízo com as cidades
brasileiras. Mencionou ter pena dos Prefeitos que estão hoje administrando as cidades, sem dinheiro,
quebrando hospitais, afinal muitos não tem mais como mantê-los, assistências sociais sem verba para
dar assistência à comunidade mais carente, farmácias populares, onde o povo poderia comprar as suas
medicações mais baratas, estão fechadas, pois quebraram. Questionou para onde vão os impostos,
complementando que dizem que há 20 anos está acontecendo esse roubo, portanto faz 20 anos que o
povo está trabalhando como os escravos brasileiros para pagar os impostos em dia, que caso não sejam
pagos, recebe-se multas grandiosas. Questionou se as pessoas sabem para onde está indo esse dinheiro
que vem do povo escravizado, já respondendo que vai para o bolso dos “gravatinhas”, que o próprio
povo escolheu. Justificou então ser favorável por diretas já, mas o Vereador Adalberto momentos antes
tirou suas palavras, dizendo não adiantar tirar – como já foi feito, e sendo preciso tirar novamente – e
cometer o mesmo erro. Lembrou sempre dizer que partido e letra não significam nada para ela, afinal
são as pessoas que fazem PTB, PT, PDT, pois precisam ter um partido. Apontou que o pior são pessoas
engajadas dentro de partidos, fazendo a frente que não tem vergonha na cara, e afirmou dizer isso
porque dentro dessa Casa, que está desde janeiro, já viu sentado na mesa junto ao Presidente da
Câmara, e até com o Prefeito da cidade e Prefeitos de municípios vizinhos, assinarem papéis, dizendo
que iriam construir, dizendo que dariam início das obras, que providenciariam algo para a ponte, e
questionou então o que aconteceu. Explicou que já faz mais de 90 dias que não deram resposta
nenhuma, e simplesmente no final de semana anterior houve novamente uma celebração de novas
assinaturas. Salientou que não se vive de assinaturas, não tendo mais cabimento, comentando que até
Vereadores são passados para trás, que dirá os Prefeitos. Mencionou que ela e a população atualmente
são “trouxas” desses candidatos que eles mesmos escolheram que passam a mão por cima, e que são os
melhores quando estão pedindo voto. Lembrou que não se tem escrito na testa deles se eles prestam não
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prestam, mas o povo tem uma parte de erro. Alertou que o Brasil acorde, que o povo taquarense acorde,
por ter uma parte. Mas segundo a Vereadora, não adianta tirar e colocar os novos, sendo preciso colocar
a gente diferente e dar credibilidade, pois acredita ainda que tem gente honesta no Brasil, mas já sabe
quem são os corruptos, e aquele que for apoiado, independente de partido, que se sabe estar atrás dos
corruptos esperando para se eleger e defendê-los, se deve votar contrário. Encerrou agradecendo o
tempo cedido. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou o Presidente da
Câmara, os demais Vereadores e Vereadoras, e às pessoas acompanhavam a Sessão através dos meios
de comunicação. Informou que a Comissão de Saneamento Básico de Taquara esteve em Porto Alegre
junto com o Vereador Fifi e o Presidente desta Casa, onde tiveram uma informação de que os recursos
tem previsão até 30 de janeiro de 2018, mas os projetos da primeira etapa que se tratam da estação de
tratamento e das redes coletoras, os quais estariam feitos, e também lhes disseram na Caixa que o prazo
para entregar os projetos da segunda etapa seria dia 30 de junho, dizendo que lhe parece que não se
confirma, e acreditando que já foi perdido o recurso. Lamentou-se pelo Rio dos Sinos “agonizar” de
tanto esgoto, parecendo que continuará assim por muitos anos, e entristeceu-se, pois se criou às
margens daquele rio, e sonhava que ele pudesse voltar aos tempos que se pegava a água na borda do
“caico” e podia tomar. Entristeceu-se com isso, afirmando que haveriam novos capítulos que seriam
escritos por essa Casa, e que Ministério Público estará envolvido, mas disse parecer que foram feitos de
bobos, pois lhes contaram a “história da Carochinha” na reunião que tiveram em março, onde foram
feitas indagações, onde lhes pediram que dessem força junto aos políticos para não perder o dinheiro, o
qual já está perdido. Explicou que no momento que a Corsan não fez o projeto e protocolou na Caixa, o
Governo Federal alega que tiveram tempo para apresentar o projeto e não apresentaram o projeto.
Mencionou que sendo feita a estação de tratamento, a rede coletora principal, e não interligar os ramais
que são as casas as moradias, se fará mais uma obra que será um “elefante branco” na cidade que não
será concluída. Questionou então sobre qual moral que se tem de reclamar do recurso que já se perdeu
os prazos. Informou que esteve na festa da Ilha Nova, parabenizou aquela comunidade, também pela
oportunidade de encontrar os amigos, e ouvir algumas reivindicações da comunidade. Mencionou estar
encaminhando – o que já foi encaminhado por outros vereadores – que na Rua 17 de junho se faça mão
única em frente ao posto 24 horas, porque encosta carro dos dois lados, e se dois caminhões virem no
sentido contrário, ninguém passa, portanto solicitou que fosse feito da Rua Marechal Floriano em
direção a Rua Pinheiro Machado que já é mão única para ir para o “Ipirangão”, o que ficaria fácil para
as pessoas que chegaram ao Posto 24 Horas saírem no caroneiro, já saindo na mão certa, e evitando um
grande transtorno, e o sindicato que é do outro lado, quando um caminhão precisar descarregar, poderia
estacionar sem problema nenhum. Citou ter demandas do Morro da Pedra, referente à limpeza do pátio
da Escola, a ponte que liga a Estrada da Grota a Estrada das Flores, que está apodrecendo e tem a
necessidade de ser reformada, e também no alargamento da curva próximo à Escola Dona Leopoldina,
o qual foi feito uma parte do serviço e o final não foi concluído, portanto se espera que o município
possa concluir, pois já houve acidente com morte naquele local, e não é cabível que isso venha a
acontecer. Apontou que a Comissão de Segurança possui uma demanda da Brigada Militar e estariam
fazendo esse encaminhamento, de conversar com Executivo e conversar com o Consepro para ver o que
pode ser feito para ajudar. Encerrou mencionando que no último domingo ocorreu a Convenção do
Partido Progressista, onde o Senhor Osmar Gonzaga foi conduzido por mais dois anos à frente do
Partido Progressista, parabenizando a todos os filiados que estiveram presentes e desejou sucesso a
nova direção e também sucesso ao diretório que foi empossado neste domingo. Enviou um grande
abraço a todos, desejando que possa continuar trabalhando para o crescimento e desenvolvimento do
município. Neste momento, o Presidente da Câmara, Vereador Telmo Vieira transferiu o exercício
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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, às
Vereadores e Vereadores, ao público presente, aos servidores da Casa, aos ouvintes da Rádio Taquara,
e de mais veículos de comunicação que acompanham a Sessão. Iniciou seu pronunciamento externando
alguns encaminhamentos que tem feito no exercício de seu mandato em prol de atendimento à
comunidade taquarense que tanto anseia pela melhoria, sendo uma delas referente às localidades de Ilha
Nova, Açouta Cavalo, e Rio da Ilha, para que sejam providenciadas as melhorias no que tange
patrolamento e saibramento. Mencionou também ser sabido de que é necessário que se façam roçadas,
então pediu que dentro do possível fossem realizadas essas melhorias nessas localidades. Citou que na
semana anterior tomou conhecimento de uma demanda na localidade de Padilha, referente ao transporte
escolar, pois pais de alunos e propriamente alunos, e também a Diretora da Escola Herminia Marques,
lhe disseram que o transporte escolar estava chegando com atraso, chegando às 19h30 e os alunos então
estavam chegando atrasados nas aulas, lhes prejudicando em provas e na situação toda das aulas.
Mencionou ter entrado em contato com o Secretário da Fazenda João, juntamente com o Secretário
Amarildo, e conversaram diretamente com o Prefeito Tito, onde foram providenciadas melhorias –
dizendo para a comunidade que o município pegou e encaminhou mais um ônibus do transporte escolar
do município para fazer esse atendimento para que os alunos consigam chegar no horário na escola,
então a chegada dos alunos conforme foi passado esteja acontecendo já no dia dessa Sessão em torno
das 18h50 na escola, portanto parabenizou então o Executivo por mais esse encaminhamento. Informou
ter apresentado o requerimento de sua autoria de número 136, para que se fizesse uma composição de
uma Comissão Especial do Meio Ambiente, agradecendo os Vereadores por sensibilizarem junto a ele,
e por terem o mesmo pensamento de trabalhar juntos, e tratar do meio ambiente como políticas públicas
a serem realizadas, e ações a serem tomadas. Afirmou ter conhecimento de que a Secretaria de
Educação e a Secretaria do Meio Ambiente estão tratando de uma forma muito coerente e efetiva essas
ações, mas há vários trabalhos a serem pensados juntos, encaminhados juntos, enquanto Legislativo e
enquanto comunidade taquarense, fazendo cada um sua parte, zelando pelo meio ambiente, onde se
sabe que essas atitudes e ações estão muito atrasadas, muito aquém da realidade, porque foi identificado
que hoje o homem já conseguiu destruir a grande parte de seu manancial, mas se não forem realizadas
essas ações, no futuro não haverá vida, resultando na extinção da raça humana, por isso se faz
necessário pensar no hoje e propor o resultado para o futuro, cientes de que terão muitos trabalhos a
realizar na Casa Legislativa. Assim como seus colegas Vereadores, citou o descontentamento que têm
enquanto políticos, de não estarem sendo representados de uma maneira positiva, digna e honesta por
políticos na grande esfera que governa o país, e que emana o poder no sentido de decisões políticas que
atingem a todos os brasileiros, e afirmou que muitos desses políticos estão arrolados em situações que
constrangem a classe política que quer trabalhar de uma maneira digna e honesta em prol da
comunidade. Continuou dizendo ser sabido que isso é repudiado por homens de bem, que trabalham de
forma honesta, zelando pelo princípio que é zelar pelo bem-estar da comunidade, pois para ele o Brasil
começa no município de Taquara, pois aqui que está coexistindo com seus irmãos, os munícipes.
Referendou o trabalho que o Legislativo Taquarense está fazendo referente ao atendimento da
comunidade, destacando o trabalho que o Executivo Municipal está fazendo dentro de todas as
dificuldades financeiras. Pediu a comunidade acompanhava a Sessão, e para toda nação de brasileiros,
que não percam a credibilidade na política, pois para que se tome um copo d'água, é preciso políticas
públicas que trabalham para que se possa tomar uma água de qualidade. Continuou dizendo que para
que se tenham os direitos adquiridos, é preciso que se obedeçam à lei que estabelece estes direitos e
deveres, explicando que o que contamina são homens que tem o poder de tomar decisões na mão em
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favor do povo, e fazem isso totalmente ao contrário, usando da boa-fé do povo, usando do voto que o
povo dá para elegê-los, e trabalham em prol de seus “umbigos”. Encerrou dizendo à população
que tenha fé em Deus e acredite que existem homens comprometidos e zelar pelo seu bem-estar,
desejando-lhes uma boa semana a todos e que fiquem com Deus. Após a Palavra em Expediente o
Presidente comunicou e convidou a todos para Audiência Pública que ocorrerá amanhã (23), às 10
horas, nesta Casa, para Prestação de Contas relativa ao 1º Quadrimestre de 2017, dos Poderes
Legislativo e Executivo. Também amanhã será realizada Sessão Solene, às 18 horas de Homenagem
aos 90 anos do Colégio Santa Teresinha. Nada mais havendo a tratar, às 20h10min, o Presidente
declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia 29 de maio de 2017,
às 18 horas, neste Plenário. E, para constar, eu Silvana Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de
Vereadores de Taquara/RS, lavrei a presente Ata, que segue assinada por mim e pelo Servidor Gustavo
Evangelho de Abreu, o qual transcreveu os pronunciamentos durante o uso da Palavra em Expediente.
E, conforme Resolução nº 004/2015, segue também assinada pelos Vereadores presentes nesta Sessão.
Sala de Sessões, 22 de maio de 2017.
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