ATA Nº 4.214
Aos 05 dias do mês de junho do ano de 2017, às 18h10min, no Plenário da Câmara de Vereadores de
Taquara/RS, realizou-se a 21ª 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), João Elias Rodrigues Camargo (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) 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, momento em que
convidou a todos para realizarem em conjunto a Oração do Pai Nosso. Depois disso o Presidente
solicitou à Diretora Legislativa para proceder no andamento da Homenagem a ser realizada na noite.
Inicialmente conforme o Requerimento Nº 137, de autoria do Vereador e Presidente Telmo Vieira,
aprovado por unanimidade, na Sessão Ordinária do dia 22 de maio de 2017, foram convidadas para
fazer parte da Mesa Diretora as seguintes autoridades: senhor Hélio Cardoso Neto – Vice-prefeito de
nossa cidade; senhor Antônio Edmar Teixeira de Holanda - Secretário Municipal da Educação, Cultura
e Esporte; Professora Sabrina Amaral - Coordenadora do Programa Municipal de Educação Ambiental
Formal e Professor Liceo Piovesan que desenvolve este Programa através da Parceria da FACCAT.
Após foi feita a leitura do Requerimento nº 137/2017, o gerou esta Homenagem: “Excelentíssimo
Senhor Presidente: O Vereador que este subscreve, exercendo suas atividades com base no inciso III
do artigo 38 da Lei Orgânica do Município de Taquara/RS, e inciso VII do artigo 139 e artigo 156 do
Regimento Interno desta Casa, após ouvido em Plenário, Requer a presente proposição a qual segue:
Solicita que sejam convidados o Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte, senhor Antônio
Edmar Teixeira de Holanda, Faccat, coordenadora, professores e alunos envolvidos no Programa
Municipal de Educação Ambiental Formal, que coordena em parceria com a FACCAT, um grupo de
professores representantes das escolas “chamado”coletivo Educador Ambiental de Taquara –
CEATaquara, para que se façam presentes no início da Sessão Ordinária do dia 05 de junho de 2017,
às 18 horas, “Dia Mundial do Meio Ambiente”, para divulgar o trabalho realizado pelos mesmos.
Neste programa cada professor integrante deste coletivo tem a responsabilidade por desenvolver a
Educação Ambiental em sua escola através de um grupo de 15 alunos chamado Comissão de Meio
Ambiente e Qualidade de Vida na Escola - COM-VIDA. A COM-VIDA têm por objetivo realizar a
gestão ambiental da escola nos temas: Resíduos, Energia, Alimentos, Água, Transporte, Ruídos,
Biodiversidade e Espaços Exteriores. Além da integração escola - comunidade em campanhas contra a
dengue, separação do lixo, e ações coletivas de cuidado e zelo ecológico. Pela FACCAT, o Professor
Liceo Piovesan desenvolve este Programa, e pela SMECE, a Professora Sabrina Amaral –
coordenadora da Educação Ambiental, envolvem-se nesta proposta com os COM-VIDA´s que estão
sendo trabalhados nas seguintes escolas: Colégio Municipal Theóphilo Sauer; EMEF Calisto Eolálio
Letti; EMEF 17 de Abril; EMEF Dr. Alípio Sperb; EMEF Dr. Lauro Muller; EMEF Getúlio Vargas;
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EMEF João Martins Rangel; EMEF Nereu Wilhelms; EMEF Rosa Elsa Mertins; EMEF Antonio
Martins Rangel; EMEF Arlindo Martini; EMEF Caramuru; EMEF Dona Leopoldina; EMEF Emílio
Leichtveis; EMEF Julio Maurer; EMEF Luis Boes; EMEF Rudi Lindenmeyer; EMEF Tomé de Souza;
EMEF 25 de Julho; EMEF Zeferino Vicente Neves Filho; EMEI Leonel de Moura Brizola; EMEI São
João; EMEI Tia Bete; EMEI Henrique Fetter e EMEI Vovó Mathilde. Neste sentido, solicito ainda, que
após a apresentação deste Programa Municipal de Educação Ambiental Formal, seja entregue
“Certificado de Reconhecimento” as pessoas e Escolas envolvidas, devido ao relevante trabalho de
conscientização da forma correta e segura, de como selecionar e descartar os lixos produzidos nas
residências, comércio e indústrias da nossa cidade, e o Meio Ambiente como um todo. Sala de
Sessões, 22 de Maio de 2017. Vereador Telmo Vieira (PTB).” Posteriormente o Presidente fez um
breve discurso destacando a importância do tema desta homenagem, onde parabenizou todas as pessoas
envolvidas com trabalhos voltados ao Meio Ambiente em nosso Município. Na sequência o Presidente
pediu que a Servidora Marilene Wagner desse continuidade na Homenagem, onde no primeiro
momento foi convidada a Coordenadora do Programa Municipal de Educação Ambiental Formal,
Professora Sabrina Amaral, para fazer uso da Tribuna Popular, na qual divulgou os trabalhos
desenvolvidos pelo COM-VIDA. Em seguida também foi concedida a palavra aos demais convidados
da Mesa e finalizando a Homenagem foram entregues Certificados de Reconhecimento as pessoas e
Escolas comprometidas no referido Programa, mencionadas anteriormente no texto do Requerimento nº
137. Prosseguindo com os trabalhos da presente Sessão 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 332/2017, encaminha relatório do atendimento a Lei Federal
nº 9.452/97, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2017, para ser fixado no mural
desta Casa. Nº 335/2017, encaminha Leis Municipais nº 5.983 e 5.984, sancionadas em 26 de maio de
2017. Publicidade de Projetos de Leis e Projeto de Resolução Administrativa: PROJETO DE LEI
Nº 075/2017 (Executivo Nº 058) Prorroga o prazo previsto pelo § 1º do Art. 1º, da Lei Municipal nº
5.172, de 13 de março de 2013. PROJETO DE LEI Nº 076/2017 (Executivo Nº 059) Autoriza o Poder
Executivo a prorrogar o prazo de contratação temporária, de 01 (um) servidor para o cargo de
Veterinário, previsto pela Lei Municipal nº 5.709, de 11 de junho de 2015. PROJETO DE LEI Nº
077/2017 (Executivo Nº 060) Adota o Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul,
instituído e administrado pela FAMURS, como veículo oficial de publicação dos atos normativos e
administrativos do Município de Taquara/RS e dá outras providências. PROJETO DE RESOLUÇÃO
ADMINISTRATIVA Nº 003/2017 – MESA DIRETORA: Declara PONTO FACULTATIVO, no dia
16 de junho de 2017, em decorrência das comemorações alusivas a Corpus Christi, que ocorre no dia 15
de junho de 2017, com posterior compensação de horário, para os Servidores da Câmara Municipal de
Vereadores de Taquara/RS. Correspondência Recebida: Comunicado nº 063114/2017 – Ministério da
Educação, referente à execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Email da Promotoria de Justiça de Taquara, comunicando que ante a colidência de compromissos desta
Promotoria, bem como diante da circunstância de que o procedimento de licenciamento ambiental
ainda está em tramitação, houve necessidade de alteração da data da reunião do Grupo Gestor do
Projeto Rio da Ilha. Assim, a reunião outrora agendada para o dia 1º de junho, fica transferida para o
dia 22 de junho de 2017, às 14h, no auditório da Promotoria. E-mail do Comitesinos, convocando para
a 3ª Reunião Ordinária de 2017, a ser realizada no dia 08/06/2017, às 14 horas na Unisinos. Após a
leitura da matéria 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: VETO PARCIAL ao Projeto de Lei Nº 072/2017 (Executivo Nº 053) - Autoriza o Poder
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Executivo repactuar o TERMO DE CONVÊNIO firmado com o INSTITUTO DE SAÚDE E
EDUCAÇÃO VIDA – ISEV. O respectivo Projeto recebeu através do Ofício do Executivo nº 334/2017
Veto Parcial especificamente em relação à Emenda apresentada pelo Legislativo, que alterou o § 2º do
Art. 1º. O presente Veto Parcial justifica-se considerando que tal matéria, complexa, é regulamentada
sob competência federal, estando suficientemente disposta na Lei Federal nº 8.666/93 (art. 29, III e IV;
Art. 55, XIII) a qual estabelece também a responsabilidade ao contratado na manutenção das
obrigações fiscais e previdenciárias (Art. 71). A Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de
Orçamento e Fiscalização apresentaram Pareceres pela aprovação do Veto Parcial em relação à forma e
legalidade. O Presidente colocou o Veto em discussão e manifestaram-se os Vereadores: Luis Felipe,
Sirlei Silveira, Guido Mario e Carmem Kirsch. O Vereador Luis Felipe solicitou que seu
pronunciamento constasse nesta Ata como segue, bem como as demais manifestações: “Senhor
Presidente foi este Vereador que apresentou a Emenda frente ao Projeto, cujo texto é bem claro e direto.
O convênio deve ser firmado respeitando os dispositivos da Lei 8.666/93, devendo a entidade para o
recebimento de cada pagamento, comprovar sua regularidade fiscal nos âmbitos municipal, estadual e
federal. Esta Emenda visa criar uma proteção para o dinheiro que é de cada cidadão taquarense
arrecadado através de seus impostos e taxas que são pagas ao município. Nós abrindo mão disso vamos
correr risco de permitir um ato de improbidade administrativa por parte do Executivo Municipal, tendo
em vista que a própria Lei diz que para se fazer os pagamentos se faz necessário a apresentação das
negativas. Dentro do Projeto o Executivo depois de apresentada a Emenda e quando responde o Veto a
esta Casa ele encaminha as negativas do município, do estado e federal, me chama atenção que a
negativa municipal deve ter saído somente em maio, porque havia dívida do ISEV para com o Hospital,
onde esta dívida foi parcelada para daí sim sair uma certidão positiva com efeito negativa. Aí tudo
indica que os últimos meses o município estava pagando o ISEV sem o ISEV estar em dia com os
impostos no município de Taquara. Então pergunto: - Qualquer cidadão quando contrata um serviço na
sua casa e a pessoa executa o serviço – se ela deve para a pessoas, a pessoa paga para ela? Não ela vai
no mínimo compensar aquilo que deve. Deveria ter sido esta a postura do Executivo Municipal. Nós
estamos aqui para fazer cumprir o que diz a Constituição e a Legislação maior e nesse caso a 8.666.
Então eu voto contrário ao Veto, voto sim em respeito a cada cidadão taquarense. Obrigado.” Após o
Presidente colocou o Veto Parcial em votação e o mesmo foi aprovado com 11 (onze) votos favoráveis
e 03 (três) votos contrários dos Vereadores Luis Felipe, Nelson Martins e Régis de Souza. Fizeram
justificativa de voto os Vereadores: Luis Felipe, Moisés Rangel, Nelson Martins e Guido Mario. O
Vereador Luis Felipe pediu novamente para que seu pronunciamento constasse nesta Ata como segue,
bem como as demais manifestações: “Senhor Presidente minha justificativa ela segue o tom da defesa à
Emenda, apenas para complementar em nenhum momento eu me posicionei e me posiciono contrário
ao Hospital, bem pelo contrário sempre defendi o Hospital, mesmo enquanto não estava exercendo o
cargo político – fui procurado inúmeras vezes nos momentos de dificuldade do Hospital por pessoas
que lá trabalhavam e ou mesmo por críticos da comunidade no sentido de questionarem fortemente o
Hospital e eu dizia: - Calma, porque se nós formos por este caminho nós arriscamos provocar o
fechamento do Hospital. Sempre me posicionei desta forma e digo se fecha o Hospital hoje por
qualquer questão, dificilmente reabrirá amanhã ou depois sem que sejam investidos milhões e milhões
de reais, devido a sua estrutura e o seu porte. Então apenas para ficar muito claro, eu sempre fui, sou e
sempre serei favorável ao Hospital. Num posicionamento anterior aqui quis se jogar nas entrelinhas,
mas eu jogo num caminho reto. E, apenas para constar o Grupo Mãe de Deus quando estava na
administração do Hospital teve ao longo de sua história em Taquara meses e meses de atrasos com os
repasses do município para seguir o seu trabalho dentro do Hospital e ele foi lá e fez os aportes
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necessários. Deveria ser no mínimo isso que o ISEV deveria fazer. Nós hoje estamos aqui dizendo
nesta Casa para uns exigem-se negativas, para outros fecham-se os olhos – foi isso que esta Casa fez.
Lamentavelmente, mas é a democracia e como se diz o Plenário nesse caso respeitada a
constitucionalidade é soberano e eu respeito.” 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 148 a 154/2017. Requerimento de Pedido de Informação de
Nº 067/2017. Indicações de Nº 275 a 287/2017. 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 MARLENE TEREZINHA HAAG (PTB): Cumprimentou o Presidente da Câmara,
suas colegas Vereadoras, seus colegas Vereadores, os funcionários da Câmara, a imprensa, as pessoas
presentes no Plenário e todos os ouvintes. Cumprimentou desejando boas-vindas ao Vereador Elias,
desejando também que faça um bom trabalho o que todos esperam que aconteça. Parabenizou o
Presidente da Câmara pela bela homenagem que fez ao COM-VIDA com todas as escolas do
município, com o Secretário de Saúde, algo que segundo ela foi bem merecido, apontando a
importância na conscientização pelo meio ambiente. Lembrou que até pouco tempo atrás, as pessoas
que tem IPE não tinham nada no município, estando sem amparo nenhum, e atualmente, graças a Deus,
ao empenho do Prefeito e dos Vereadores também, o Município conta com um escritório do IPE
atendendo, podendo dar informações às pessoas a respeito das consultas, dos exames, apontando
também ter sido assinado o convênio com o IPE no Hospital, para que possa ter as hospitalizações
também pelo IPE. Mencionou ver a grande necessidade de o Município fazer mutirões para a saúde,
pois existem filas quilométricas a respeito de pessoas que têm catarata, não enxergando mais quase
nada, esperando na fila, e comentou que a parte que o Estado dá é muito pouca, pois das consultas que
o Estado dá são tiradas reconsultas, portanto é preciso fazer um pensamento de como resolver isso.
Continuou dizendo também ver dificuldade em outras especialidades, exames, mas frisou isso nessa
Sessão, informando que no dia seguinte falaria com o Secretário de Saúde e com o Prefeito, porque é
preciso priorizar as cirurgias de catarata, pois a fila está grande, e todo o dia tem pessoas perguntando.
Afirmou sentir a grande necessidade da comunidade, principalmente as pessoas de mais idade que já
tem dificuldade caminhar e ainda enxergando pouco. Encerrou agradecendo, desejando a todos uma
boa semana, que Deus estivesse no coração de cada um e desejou-lhes uma boa noite. VEREADOR
MOISÉS CÂNDIDO RANGEL (PSC): Saudou o Presidente da Câmara, os demais Vereadores, a
comunidade presente, e a todos que assistiam e ouviam pela internet e pela Rádio Taquara. Deu boas
vindas ao Vereador Elias que tomou posse na sexta-feira, dizendo que se estivesse ao seu alcance lhe
ajudaria, dizendo poder contar sempre com ele. Informou que no mesmo dia dessa Sessão pela manhã,
participou da solenidade de assinatura o convênio do IPE com o Hospital Bom Jesus, uma ação
importante para o Município e parabenizou a todos que se esforçaram e fizeram parte desta conquista, a
qual diversos Vereadores vinham pedindo para que isso acontecesse, citando ser sabido que houve um
esforço grande do Vice-Prefeito Dr. Hélio, portanto parabenizou também o Executivo, o Prefeito Tito,
que proporcionaram a assinatura deste convênio com IPE, que vai beneficiar não só o melhor
andamento dos trabalhos do Hospital, como também beneficiar a comunidade, onde existe o grande
número de pessoas que tem o plano do IPE. Deixou um pedido especial ao Executivo, Prefeito Tito, e o
Secretário de Obras, que devido aos diversos dias de chuva seguidos na região, estradas do interior
assim como as estradas urbanas também, na cidade, estão bastante deterioradas, algo natural devido à
chuva, mas afirmou ser necessário que passando a chuva, se crie um mutirão, se dando uma atenção
especial à questão das estradas, pois é necessária uma dedicação maior nesses primeiros dias assim que
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as chuvas melhorarem. Parabenizou o Vereador Telmo pela iniciativa de homenagear o projeto
COM-VIDA, que é realizado nas escolas em parceria com a Secretaria da Educação, e tem
desenvolvido diversas atividades com relação ao meio ambiente, sendo uma das principais, a
conscientização das crianças, que são o futuro, para uma questão tão importante que é o meio ambiente
como havia sido dito nessa durante a homenagem, uma questão de sobrevivência humana cuidar do
meio ambiente. Parabenizou também os demais que fazem parte desse projeto, sendo os professores, a
Secretaria da Educação, o Executivo Municipal que tem dado o apoio, e a todos os alunos que
participam diariamente das atividades deste projeto. Encerrou desejando uma boa semana a todos e
agradecendo. VEREADORA MÔNICA JULIANA FACIO (PT): Saudou suas colegas Vereadoras,
seus colegas Vereadores, especialmente ao Vereador Elias, desejando-lhe uma boa passagem pela
Câmara e colocando-se à sua disposição, cumprimentou e saudou também a Mesa Diretora, os
servidores da Casa, as pessoas que acompanhavam a Sessão, e principalmente a imprensa presente, seu
amigo Diretor do Jornal Integração Alcione, e o Vinícius do o Jornal e Rádio Taquara. Iniciou seu
pronunciamento reafirmando a condição de Vereadores e Vereadoras que é aproximar os bens e
serviços públicos da vida real, do cotidiano, e da necessidade das pessoas. Explicou que os Vereadores
e Vereadoras efetivam o papel de fiscalizar e implementar políticas públicas que atuem de forma
positiva na vida das pessoas a cada ação realizada de forma colaborativa e conjunta, o que segundo ela,
essa Casa está de parabéns, pois a cada comissão e a cada frente, unem-se para a boa ação para o bem
comum. Mencionou que seu mandato sempre esteve à disposição e sempre estará para trabalhar pelo
bem comum, portanto no mesmo dia dessa Sessão, pela manhã, esteve acompanhando a assinatura do
convênio do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPE) com o Hospital Bom Jesus,
algo que muitos batalharam principalmente o Vice-Prefeito Helinho, pelo que era uma demanda
necessária para a cidade. Apontou ser conveniada do IPE e por vezes precisou se deslocar para outras
cidades para poder utilizar então desse benefício. Citou o Secretário Antonelo, o qual na semana
anterior trabalhou juntamente dela em um projeto conjunto a respeito do superendividamento e
educação para o consumo sustentável, pauta que foi abordada na Casa. Questionou o que é a educação
para o consumo sustentável, já respondendo ser aquilo que é insustentável, o consumo exacerbado que
por vezes as crianças e adolescentes pautam os seus pais para ter o celular da última geração, algum
tênis ou roupa específica, para poder ser aceita, sendo necessário trabalhar na perspectiva do
rompimento desse paradigma consumo exacerbado, que gera o superendividamento, uma dívida que a
pessoa não consegue dar conta de pagar, que os ganhos mensais não conseguem dar conta de poder
acabar com essa dívida. Apontou ter apresentado um projeto sugestão instituindo no calendário oficial a
Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, explicando que o objetivo principal desse projeto é que
se possa ampliar o debate no município a respeito do protagonismo da pessoa com deficiência da
acessibilidade e do acesso aos bens e serviços públicos em igualdade de condição com as demais
pessoas. Afirmou ser necessário que se vá para a ponta e discuta com as pessoas para saber o que elas
realmente precisam na vida diária delas, e o papel de Vereadora e de Vereador é fazer essa
aproximação da ponta com a política pública, portanto o principal objetivo de colocar no calendário
como lei a Semana da Pessoa com Deficiência é poder organizar esse debate, e poder organizar essa
ação. Citou que quando foi falado a respeito da acessibilidade em seu pronunciamento das políticas
públicas emancipatórias não excludentes e não entreguistas e acessíveis, vem muito ou encontro, e
acabou tornando-se simbólico pelo dia que era apontando que a professora Sabrina havia dito que o dia
5 de junho é o Dia Internacional do Meio Ambiente, o qual foi constituído em Estocolmo em 1972, um
dia de luta, e não de comemoração. Esclareceu ser ferrenha defensora, pois nunca teve oportunidade de
militar em movimentos de defesa do meio ambiente ou dos recursos naturais, mas entende que a
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soberania do povo está nas fontes energéticas, como água, luz, os ventos, o petróleo, e as terras que
tudo produzem, não podendo abrir mão dessa soberania. Disse ainda que assume a todo o minuto a sua
responsabilidade, não de sujeito por omissão – como dizia o Sociólogo Bauman – mas de sujeito de
aclamação, aquele sujeito que se compromete e se responsabiliza pela vida diária de cada um, de cada
uma, de cada homem, de cada mulher. Desejou uma boa semana de muita coragem e de muita luta para
o enfrentamento das pautas difíceis, finalizando com as frases “nenhum direito a menos” e “diretas já”.
VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou a Mesa Diretora, seus colegas
Vereadores, e as pessoas que estavam presentes no Plenário. Iniciou citando que em relação ao
convênio com o IPE, a primeira coisa que hospital deve fazer é colocar médicos pelo IPE, pois se não,
não vai funcionar, pois o Hospital Mãe de Deus tentou isso e não conseguiu atender – algo que para o
Município seria de grande utilidade, já que é o responsável pelo transporte dos funcionários que são
associados para Sapiranga, para Igrejinha, para Novo Hamburgo e para Porto Alegre – a contento, pois
se não atender, não adiantará de nada, afinal, segundo o Vereador, se não tiver médico, não precisa nem
começar, porque as pessoas continuarão se deslocando, e seria uma economia bastante grande em
relação ao transporte dessas pessoas. Lembrou que em fevereiro havia dito que se não fosse trabalhado
apenas em cima das bases da estrada, chegariam os dias chuvosos e o inverno, e teriam como resposta a
situação atual das estradas. Continuou dizendo que foi mexido na base da estrada, a qual está cheia
d'água, e por uma ordem que o Prefeito deu em 2013 e não foi cumprida, a qual se referia a abrir as
valetas para poder tirar por dentro das terras onde as pessoas deixaram passar, afirmando que
atualmente está ali o problema, mas não é só ali, e sim, em muitos lugares. Apontou que se deve
deixar a estrada com base boa no verão, pois no inverno não tem como fazer devido às chuvas, e
lamentando-se por falar e não ser ouvido, nunca atingindo um denominador comum. Elogiou o
Presidente da Câmara por fazer a reunião com as pessoas da Educação Ambiental, dizendo ser algo que
todos deveriam aprender, principalmente os “cabeça” dos setores públicos. Informou que duas pessoas
perderam mais de 50 metros de terra, os quais plantaram árvores que foram embora porque não é limpo
o leito dos rios, e aonde era o poço, estava tampado de areia, e afirmou que os poços no Rio Rolante
estão acabando assim como no Rio da Ilha, onde conhecia muitos poços, os quais não existem mais.
Afirmou que alguém precisa fazer alguma coisa, apontando que esses professores que ensinam os
alunos estão colaborando com o futuro, mas salientou a importância de se fazer algo agora, para não
esperar apenas pelo futuro, pois segundo o Vereador, a situação é muito complicada. Mencionou que os
Setores Públicos ao longo dos anos não fizeram nada a respeito, pois passo ali todas as semanas na
ponte que atravessa por lado do Hospital em Igrejinha, e o rio é todo limpo, justificando que o Prefeito
de lá coloca uma escavadeira e limpa todo o leito do rio, e por isso se tem enchentes em Taquara e lá
não tem. Salientou ser preciso um projeto ambiental, mas alguém deve fazer esse projeto, se for isso o
que “tranca”, impedindo que se faça algo. Citou que se não dessem um jeito de fazer algo, no lugar
onde era o poço e tinha sete metros e meio quando estava baixo onde era a ponte ferroviária, a areia
estará na altura do teto do Plenário. Afirmou conhecer os rios há 62 anos, e o que era navegável como o
Rio Rolante, descia gasolina com 600 sacas de farinha de mandioca, e atualmente para se descer de
barco é um problema, porque ao longo dos anos ninguém fez nada. Cobrou estar na hora de os poderes
públicos fazerem o que os professores estão fazendo. Comentou ter sido entrevistado dias antes por
alunos da FACCAT, e lhe questionaram em relação às Secretarias do município, e disse que ninguém
se preocupa mais com a educação em Taquara pela mesma andar com as suas próprias pernas, e uma
boa Educação. Afirmou que se forem analisadas no município as escolas particulares e tudo o que tem
de educação em Taquara, como também a faculdade, tudo anda muito bem, respondendo ser uma
preocupação que eles não precisavam ter, justificando ser muito boa a educação em Taquara. Encerrou
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parabenizando novamente o Vereador Telmo por ter homenageado estas pessoas. VEREADOR JOÃO
ELIAS RODRIGUES CAMARGO (PP): Cumprimentou todas as autoridades, a população, sua
família e amigos presentes. Agradeceu primeiramente a Deus por estar no Plenário aquele momento,
questionando a todos se sabiam que o maior líder que já existiu foi Jesus Cristo, apontando que veio ao
mundo para servir e não para ser servido. O Vereador então mencionou que há mais de 35 anos,
escolheu cuidar das pessoas – principalmente as mais carentes – na área da saúde, e com muito orgulho
tornou-se um funcionário público, através da cidade de Taquara. Afirmou que continua seguindo essa
trajetória, com sua família, amigos, partido, e população de Taquara, a qual lhe trouxe até a Câmara de
Vereadores para este novo desafio, e junto aos demais Vereadores, poder fazer a vida da comunidade
melhor. Com humildade colocou-se à disposição, contando com apoio de todos os que compõem o
quadro dessa honrada Câmara de Vereadores, que também podem fazer um trabalho diferenciado.
Solicito que o Executivo Municipal através da Secretaria da Saúde tenha a viabilidade e de
disponibilizar um vale alimentação a equipe de enfermagem e do setor de recepção do Posto 24 Horas,
devido à grande demanda de atendimento nesse posto, e a impossibilidade de afastamento dos
funcionários, observando que os mesmos possuem uma jornada de 12 horas ininterruptas. Apontou que
considerando o projeto de asfaltamento das ruas da cidade, solicitou ao Executivo Municipal, que veja a
possibilidade de priorizar a continuação do assalto na Rua Treze de Maio, e também a pavimentação
asfáltica na Rua Princesa Isabel, ambas no bairro Cruzeiro do Sul, justificando que apresentam grande
fluxo de trânsito nessas ruas, pois interligam a ERS-020 à ERS-239. Agradeceu a todos, colocando-se à
disposição sempre que possível e desejando a todos uma boa noite. VEREADORA SIRLEI
TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB): Cumprimentou a Mesa Diretora, seus colegas
Vereadores, as pessoas presentes no Plenário, e a todos que acompanhavam através dos meios de
comunicação. Dirigiu-se ao Vereador Elias, dizendo que já tinha se programado para desejar-lhe as
boas-vindas, mas depois do discurso deste Vereador, decidiu triplicar as boas vindas, por este ter dito
honrada Câmara de Vereadores, e que somaria aos demais Vereadores para a realização de um trabalho,
desejando que Deus o abençoe pelas suas palavras, pois está sentida em ouvir tantos esculachos, e a
chegada deste colega lhe deu ânimo, agradecendo-o pelas palavras, e afirmando poder contar com ela
no que for necessário para o desenvolvimento do trabalho. Apontou ter sido muito oportuno receber as
pessoas que trabalham com a educação nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, pois estes estão
preocupados em educar para que se tenha no futuro um ambiente e local para viver, salientando que no
mesmo dia dessa Sessão, além da sua ação do Vereador Telmo em trazer até o Plenário a Sabrina
Amaral, teve uma parceria estabelecida entre a COORELI (Cooperativa de Reciclagem e Limpeza de
Taquara), o Rotary Club e também a Secretaria do Meio Ambiente, para que eles trabalhem na questão
da reciclagem, informando que o primeiro momento desta parceria e se estabeleceria na sexta-feira,
nove de junho, na praça em frente à Prefeitura Municipal, onde estariam arrecadando lixo eletrônico, e
também mencionou que a COORELI está trabalhando com o Ecoponto junto ao Instituto Vitória, na
Rua Federação Nº 1570, recolhendo lixo eletrônico. Parabenizou então o Vereador Telmo por ter
trazido estas pessoas do Município que segundo ela, estão realizando e fazendo bem dentro da
Educação, para a preservação da vida no planeta. Também parabenizou o Vice-Prefeito com relação ao
seu empenho sobre as questões do IPE, pois já se empenhou para abertura do escritório em Taquara, e
agora para esse convênio importante entre Hospital e IPE. Afirmou querer nos próximos dias divulgar
como serão os atendimentos, as especialidades, por achar importante que a Câmara de Vereadores fique
atenta e faça a divulgação deste importante trabalho na área da saúde para os munícipes não só
taquarenses, como da região. Lembrou que um tempo atrás, esta Câmara de Vereadores fez uma moção
e enviou ao Congresso Nacional, para a derrubada do veto presidencial com relação ao imposto sobre
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serviços (ISS), e na verdade se obteve na sessão da noite de terça-feira (30/05) a derrubada do veto
parcial a lei 155 de 2016, o que significa que a cobrança do imposto sobre serviços será feita no
domicílio dos clientes de cartões de crédito e débito – leasing – e de planos de saúde, e não mais no
município do estabelecimento que presta esse serviço. Afirmou observar ser discutido, falado e
conversado tanto sobre a questão da fatia de impostos, o que é uma justiça estabelecida para
municípios, porque é uma luta dos prefeitos de uma vida inteira, para que esse imposto sobre serviços
ficasse onde as pessoas contratam o serviço, e não onde a empresa prestadora está. Afirmou que haveria
muito “berro” e muito “choro”, pelo fato de que ninguém quer perder recursos, mas com um olhar de
justiça, afirmou ver se estabelecer essa divisão, e o serviço prestado no município, recebe o município
de quem contrata, sendo uma fatia retornando para os cofres dos municípios brasileiros e se vê com
bons olhos, agradecendo aos Vereadores que junto a ela assinaram essa moção, e apontou um trabalho
do deputado do PTB Santini, junto às Câmaras de Vereadores dos Municípios gaúchos, sendo o Estado
do Rio Grande do Sul recordista em moções ao congresso para a derrubada deste veto importante e
tornar esse recurso em condições de entrar para os cofres municipais, agradecendo o trabalho de
parceria estabelecido nesta Câmara de Vereadores com esta finalidade e obteve êxito. Encerrou
desejando a todos uma excelente semana. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES (PP):
Cumprimentou o Presidente Telmo, os demais membros da Mesa Diretora, seus colegas Vereadores e
Vereadoras, em especial ao Vereador João Elias, desejando-lhe boas vindas e que faça um bom trabalho
se somando aos demais Vereadores, cumprimentou também a imprensa, demais pessoas, o VicePrefeito Hélio Cardoso, Secretário Antonello, Secretário Everton e todos os progressistas que vem junto
com administração sempre tentando fazer um bom trabalho. Citou que o Partido Progressista participa
da administração e está sempre se somando para que as coisas aconteçam no município, apontando que
na manhã deste mesmo dia, no Hospital de Caridade onde esteve participando da assinatura do
convênio do IPE com Hospital Bom Jesus, o que foi um marco importante para Taquara, o que só tem a
somar e melhorar a qualidade da saúde no município e em todo o Vale do Paranhana. Explicou que
seriam mais de cinco mil pessoas beneficiadas nesse convênio que foi assinado nessa manhã, citando a
presença do Presidente do IPE, Senhor Otomar Viana, o qual fez questão de estar presente neste dia em
Taquara para assinar esse convênio, também o Deputado João Ervino Fischer, o Prefeito Municipal
Tito, os Vereadores, e os Secretariados, todos presentes nesta assinatura, um grande momento que
segundo ele, certamente melhorará muito a qualidade da saúde no município e região. Informou ter
encaminhado um pedido a Secretaria de Trânsito, para a liberação dos dois sentidos na Rua Alfredo
Kraemer no Bairro Petrópolis, explicando que em função de ser muito estreita, antigamente era em um
sentido apenas, mas como a creche fechou, pediu que fossem liberados os dois sentidos naquela rua.
Fez também uma indicação para Secretaria de Obras, para o conserto de um cano quebrado em frente
ao número 40 da Rua Santo Antônio no Bairro Medianeira, explicou que esse buraco fica na frente da
entrada de uma garagem, portanto solicitou que a Secretaria de Obras possa fazer o mais rápido
possível. Apontou também a questão do recolhimento de lixo na cidade, pois há multa reclamação
referente à empresa que está responsável recolhimento de lixo não estar cumprindo com o calendário,
citando como exemplo a Padilha, pois esteve lá no sábado que antecedeu a essa Sessão e viu as lixeiras
transbordando, citando que até sábado de noite não tinham recolhido e não sabia se até essa Sessão
haviam recolhido. Pediu então a Secretaria do Meio Ambiente – que é responsável – divulgue o
calendário para os Vereadores, para que quando as pessoas lhes cobrarem, eles saibam dizer se está
certo ou está errado, porque hoje não se sabe, pois o calendário se dispersou e se perdeu o controle.
Avisou que da mesma forma também houve um atraso no recolhimento dos galhos de poda, e as
pessoas estavam reclamando do atraso, mas explicou que esse atraso foi em função das chuvas, porém a
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prefeitura está recolhendo. Finalizou reforçando o convite para a Festa de São João, nas escolas
Henrique Fetter, Dionísio Pires de Mello e Otilia Marmitt, no Rio da Ilha, dia 10 a partir das 19h, com
animação do Trio Balance. Agradeceu e despediu-se até a semana seguinte. VEREADORA
CARMEM SOLANGE KIRSCH DA SILVA (PTB): Cumprimentou o Presidente Telmo, também os
demais Vereadores, e a todas as pessoas presentes no Plenário. Manifestou-se a respeito do dia 5 de
junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente, pois entende que a preservação ambiental é um dever de
todas as pessoas, uma preservação feita para beneficiar o homem, e a natureza, citando que a pressão
por recursos naturais muitas vezes faz com que a sociedade destrua o meio ambiente em sua volta sem
perceber, justificando que e por isso é essencial medidas de preservação do meio ambiente, salientando
a importância do que havia acontecido no Plenário nesse mesmo dia, parabenizando então o Vereador
Telmo, e também o Secretário Municipal de Educação em nome do Professor Edmar, parabenizando
também a todas as escolas que estão fazendo esse trabalho, e desde já passando o ensinamento, e
instruindo as crianças. Mencionou que como moradora da localidade de Fazenda Fialho, passa
diariamente na ponte da ERS-020, e pediu aos governantes que não arrume as sinaleiras da ERS-020,
que as deixe desligadas, pois segundo ela, jamais deveriam ter sido colocadas lá. Continuou dizendo
que o que observa vindo a cidade diariamente, é que os motoristas se respeitam, sem ter aquela fila
absurda arriscando vidas, salientando que do Rio dos Sinos “pra lá” tem aproximadamente 10 mil
habitantes, fora Santa Cristina do Pinhal que pertence a Parobé que também é enorme. Pediu por favor,
às autoridades que até agora não valorizam o interior e aquela parte da cidade, porque são apenas
promessas de assinaturas e de candidatos a provavelmente a deputados no ano seguinte, pedindo
também a compreensão de todos os seus colegas Vereadores, que ajudem a dizer para as autoridades
deixarem desligadas que os condutores estarão se respeitando, e que continue assim. Encerrou
agradecendo a palavra. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou o Presidente da
Câmara, também a Mesa Diretora, os demais Vereadores, e fez também uma saudação especial ao
colega Elias, o qual havia assumido a partir daquele dia por um período, desejando-lhe êxito, e que
Deus iluminasse em seus pensamentos. Informou estar fazendo um encaminhamento para quê seja feito
um chamamento para um grande número de mulheres que possam utilizar dos exames de mamografia
realizados no Hospital Bom Jesus. Explicou que o pedido prende-se ao fato de que estava sobrando em
média 150 mamografias por mês no Hospital Bom Jesus, e é sabido que atualmente o câncer de mama
mata mais mulheres do que o câncer ginecológico. Justificou que o câncer ginecológico já tem todo um
trabalho há muito tempo com os exames feitos, e o câncer de mama tem matado um grande número de
mulheres. Solicitou então que a Administração possa fazer um chamamento para que as mulheres
possam se prevenir deste mal, afirmando ser sabido que a grande parte dos exames dá negativo, mas a
prevenção a prevenção é a melhor palavra existe em relação à saúde. Informou também estar
encaminhando um convite para que o Secretário venha até o Plenário para falar sobre as 23 metas no
Sispacto, que é um pacto feito com diretrizes, objetivos e indicadores na área da saúde, para que se
possa saber aonde vai. Informou que ele, juntamente aos demais Vereadores, tiveram uma reunião
sobre o tabagismo, e propuseram em parceria da Secretaria da Educação e Secretaria da Saúde, se faça
um trabalho junto às escolas, para conscientizar as crianças desde jovens, sobre os malefícios que tem o
tabaco na vida das pessoas, assim como qualquer tipo de droga. Mencionou estar encaminhando pedido
de vaga para embarque desembarque em frente à Uncoprev, que e fica junto ao Hospital Bom Jesus,
explicando que há a entrada da ambulância, e os demais locais todos ficam ocupados, e quando se
precisa deixar alguma pessoa ou essa pessoa precisa fazer o embarque de volta à sua residência, não
tem onde o motorista parar o veículo. Informou também estar encaminhando um pedido de conserto na
estada de Açoita Cavalo, pois está tendo um atoleiro próximo ao “Quinze”, e há necessidade de ser
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feito um sarjeteamento, pois está tendo um atoleiro. Solicitou ainda um concerto da luminária do
Quinze, pela estrada do Açoita Cavalo, pois está muito debilitado este serviço na região, lembrando já
ter sugerido que o Prefeito terceirize para atender o interior, dizendo já ter sido feito na Administração
a qual ele havia sido Vice-Prefeito, e que apesar de todo o esforço pessoal da iluminação, nunca foi
possível atender com contento o interior, afirmando ser sabido de que iluminação pública é segurança.
Citou o esforço de várias pessoas sobre o IPE atendendo no Hospital de Taquara, lembrando ter sido
mencionado o Vice-Prefeito, o Prefeito, Vereadores, os quais a cada reunião estavam, segundo ele,
sempre pleiteando pelo IPE, mas ressaltou o trabalho do Deputado João Ervino Fischer, que se
empenhou para que isso fosse possível, citando também o Otomar Vivian, o qual é o Presidente atual
do IPE, e desejou que a população pudesse ter o atendimento tão esperado por todos. Continuou
falando sobre isso acrescentar recursos, justificando que em Sapiranga 36% da arrecadação vêm do
IPE, e tomando outro exemplo, afirmou que em Santa Maria 51% da arrecadação do hospital vêm pelo
IPE. Encerrou deixando os votos de pesar pelo falecimento de Delmar Oliveira, de Santa Cruz da
Concórdia, que veio a falecer no domingo, dia 4, e também votos de pesar aos familiares de Almiro
Bianchi, o qual faleceu no mesmo dia, e desejando que Deus tenha um lugar reservado para uma pessoa
que só queria o bem. Agradeceu o tempo que excedeu, e desejou uma boa semana a todos. Neste
momento o Presidente da Câmara, Vereador Telmo Vieira cedeu um aparte ao Vereador Nelson
José Martins, o qual fez um comentário relacionado ao IPE, que haviam feito um cálculo de mais de
cinco mil servidores públicos, corrigindo serem mais de sete mil servidores públicos do município,
dando como exemplo seus dois filhos que estão no PAC, e um neto que está no PAC, os quais não são
contados, mas os filhos os netos podem pagar, chegando perto de oito mil só entre os servidores do
município. Então o Vereador Telmo retomou a palavra concordando que no município de Taquara há
um grande número de Associados, mas afirmou que certamente contemplará toda a região do
Paranhana, trazendo um resultado positivo para o hospital. VEREADOR LUIS FELIPE LUZ
LEHNEN (PSDB): Saudou o Presidente da Câmara, os demais Vereadores e Vereadoras, e a
comunidade que acompanhava a Sessão. Iniciou seu pronunciamento afirmando ser um prazer que
retorna a Tribuna, desejando ao Vereador Elias que tenha uma passagem com bastante êxito e de
preocupação sempre com as pessoas e não com partido político, classes e pessoas por interesses
próprios, mas sempre com os interesses coletivos. Mencionou muito ter se questionado sobre a forma
como o Hospital vem sendo administrado, lembrando que quando o grupo Mãe de Deus estava na
administração, o valor do convênio era de R$ 130.000,00 mensais e os atrasos eram corriqueiros e
constantes, mas de repente, da noite para o dia, de forma silenciosa, sem ser consultado o Conselho
Municipal de Saúde que é deliberativo, e também sem consultar esta Casa, o Mãe de Deus amanhece
fora da administração do hospital, e logo em seguida outro grupo ISEV na administração. Continuou
dizendo que na sequência, a administração mudou de postura, e passou a pagar em dia, e mais ainda,
pois com menos de seis meses de troca de gestão hospitalar do Hospital Bom Jesus, veio para a Câmara
– que aprova – um projeto de subvenção social para o Hospital no valor de R$ 2.600.000,00, sendo
além dos R$ 130.000,00, mais R$ 260.000,00 mensais para o Hospital. Afirmou entender a necessidade
desse aporte, assim como também disse que já se fazia necessário enquanto estava o Grupo Mãe de
Deus na gestão do Hospital, afinal, segundo ele, R$ 130.000,00 eram poucos para se fazer a gestão.
Lembrou que na semana anterior havia sido votado o projeto que prevê a renovação do convênio com o
ISEV, e por consequência, passando dos R$ 130.000,00 de convênio para R$ 300.000,00 mensais, um
projeto de R$ 3.600.000,00 o qual havia votado favorável no projeto por entender a necessidade,
como já disse antes, de ser um aporte maior para o hospital. Citou que na ocasião apresentou uma
emenda, onde a própria Lei Federal 8.666 de 1993 – que trata dos contratos e convênios com
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municípios – estabelece a necessidade da apresentação das negativas para conclusão de contratos e
posterior de recebimentos, e nesse sentido apresentou a emenda com a finalidade de proteger o dinheiro
de cada taquarense, o que segundo ele, infelizmente o Prefeito vetou, e seus colegas com exceção do
Vereador Régis, do Vereador Nelson e dele mesmo, que votaram contra o vento, mas a maioria aprovou
este veto, considerando uma decisão lamentável, pois a ideia não era se proteger, e sim proteger o
dinheiro de cada cidadão taquarense. Simulou então uma situação onde se contrata uma pessoa para
trabalhar em uma casa ou numa empresa mensalmente, e essa pessoa que você contratou, precisa
também pagar impostos ou serviços como contrapartida ao contratante, então ela para de pagar,
questionando então se o contratante a pagaria mensalmente ou cobrar o que ela deve, ou no mínimo
tentar compensar os valores e ver quem deve mais na diferença, e já respondendo que se esperaria no
mínimo uma compensação. Explicou que a Administração Municipal nos últimos meses estava fazendo
de forma diferente com o ISEV, porque estava pagando o ISEV que não estava pagando ela,
mencionando acreditar não ser justo, pois segundo ele, deveria ter sim cobrado, ou no mínimo ter
descontado do ISEV o que devia para a Administração Municipal. Apontou que quando traz para essa
Casa as pautas, é com a finalidade de proteger o dinheiro do cidadão, e infelizmente a derrubada dessa
emenda pode causar um calote fiscal no município, e prorrogar o recebimento de valores que poderiam
ser inclusive e revertidos na sequência para dentro do próprio hospital, ou quem sabe para ter recursos
de forma a poder pagar o vale-refeição para os servidores do Posto 24 Horas e de várias outras áreas da
administração. Encerrou sua manifestação dizendo que ainda gostaria de abordar sobre o IPE, sobre a
questão do lixo, e vários outros programas que a tem vivido em relação à cidade, 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 o Presidente em Exercício Vereador Moisés,
demais Vereadoras e Vereadores, e ao público que acompanhava a Sessão, em especial aos ouvintes da
Rádio Taquara e demais veículos de comunicação. Destacou alguns encaminhamentos que fez ao
Executivo Municipal, para que através das Secretarias competentes proceda com as melhorias, sendo
uma delas a Secretaria de Obras, como já havia sido falado pelo Vereador Moisés, entendem a
dificuldade que é quando grandes chuvas afetam as estradas do interior, e a dificuldade que as
Secretarias têm de atender a grande demanda, como acontece em Rio da Ilha e Padilha, assim como no
Distrito de Fazenda Fialho e arredores, e até mesmo na sede do município em estradas de chão, sendo
sabido o que precisa ser feito. Sugeriu então que se faça um mutirão para atacar no cessar dessas
chuvas, de maneira a se fazer esse mutirão para atender essas comunidades que infelizmente estão
vivendo esse momento ruim no seu trânsito. Mencionou que na semana anterior, ocorreu uma reunião
de sua proposição, juntamente com a Secretaria da Saúde, relacionada ao programa antitabagismo, com
a presença do Vereador Guido, do Vereador Luis Felipe, e o Secretário da Saúde, programa que vinha
acontecendo no município, através de um encaminhamento que a Secretaria de Saúde fez ao Estado, e
estava sendo realizado na UBS do Bairro Mundo Novo, mas que foi abreviado por falta de
medicamentos, com o estado cumprindo a parte dele. Salientou a importância de uma discussão, de
uma reunião, de uma provocação sobre pautas e assuntos relevantes no município, principalmente na
questão de saúde, e o que foi apurado, foi uma inserção desse assunto na educação, justificando ser
visto que a educação realmente é a chave de tudo, por ser a educação que forma homens valorosos,
dignos, honestos, e de conhecimento, pois pessoas inteligentes vão zelar com bons hábitos, o que se
deseja primar no município de Taquara. Informou que no mesmo dia dessa Sessão, houve a assinatura
do credenciamento com o IPE no Hospital do Município, o que era uma grande demanda, necessidade,
e anseio da comunidade taquarense, pois vários são associados, exemplificando sua mãe, que é
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associada e sentia-se constrangido em ter que levá-la até o município de Igrejinha para ser atendida e
ser internada no Hospital quando necessário. Parabenizou as pessoas responsáveis por esse
acontecimento, sendo sabido que cada Vereador presente, sempre encaminhou para que isso
acontecesse, mas tiveram pessoas ali na frente como o Vice-Prefeito Dr. Helinho, como o Deputado
Fixinha, mediante ao Presidente do IPE, que fez idas e vindas até Porto Alegre para realmente
possibilitar esse convênio, que será de grande valor para a comunidade que necessita desse
atendimento. Destacou a homenagem a todos os servidores da educação pública do município, como
também da FACCAT, que pensam na educação ambiental como um todo, inserido na educação básica,
e também na educação superior, trazendo para Taquara essa consciência, apontando acreditar na
importância dessa consciência de se discutir e pautar este assunto tão relevante em um dia tão propício
como este mesmo, que era o Dia Mundial do Meio Ambiente. Continuou dizendo ser necessário se
estar consciente de que as pessoas coexistem com toda a vida, e deve-se respeitar toda a vida, os rios, a
natureza, ou cada interferência que se tem no agir zelando pela vida. Mencionou acreditar que todos
esses encaminhamentos e movimentos partem do mesmo princípio, e o zelo pela vida ela parte da
valorização, ao identificar que uma formiga também é um ser vivente, argumentando que se as pessoas
são dotadas de inteligência, então devem saber respeitar a vida. Convidou os Vereadores para uma
reunião em seu gabinete, com o novo Comandante Regional da Brigada Militar às 14h, para novamente
pautar o assunto de segurança pública. Argumentou que o mais alarmante é que quando a polícia está
agindo na sede do município, os meliantes migram para o interior, e destacou que em Padilha, os
motoqueiros, desprovidos de qualquer noção – afirmando não estar generalizando – que atentam contra
o próximo numa velocidade a se colidir e fazer com que não sou ele perca vida, mas um pai de família,
uma mãe de família, um inocente, perca a vida, fazendo essas ações do interior, pelo motivo de que lá
não está tendo segurança, e apontando como ser um índice muito alarmante também, os grandes
acidentes fatais que estão ocorrendo com motoqueiros desprovidos qualquer noção, desprovidos de
respeito, pois se não tem respeito pela vida dele, não tem noção e respeito pelo semelhante. Encerrou
dizendo ter mais o que falar, mas agradecendo a Deus por lhe dar a oportunidade de estar representando
sua comunidade e desejou uma boa semana a todos. Nada mais havendo a tratar, às 21h, o Presidente
declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia 12 de junho 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, 05 de junho de 2017.
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