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ATA Nº 4.215 

Aos 12 dias do mês de junho do ano de 2017, às 18h, no Plenário da Câmara de Vereadores de 

Taquara/RS, realizou-se a 22ª 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 desta Casa 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. Logo após o Presidente solicitou que a 

Diretora Legislativa procedesse na leitura da documentação que deu entrada nesta Casa para 

publicidade da mesma. Publicidade de Projeto de Lei e de Moção: PROJETO DE LEI Nº 078/2017 

(Executivo Nº 057) Autoriza o Município a destinar auxílio financeiro para a ASSOCIAÇÃO 

TAQUARENSE DOS AMIGOS CICLISTAS - ATAC, e, dá outras providências. MOÇÃO DE 

APELO Nº 013/2017 – VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Ao 

Diretor Presidente da Empresa EGR: Maior atenção e cuidado com relação ao Estatuto desta Empresa, 

especialmente aos Art. 6º e 12, assumindo as responsabilidades sob todos os aspectos de manutenção da 

Rodovia ERS115. Correspondência Recebida: E-mail – convite da Escola Municipal Rudi 

Lindenmeyer, para Festa Junina a realizar-se no dia 1º/07, a partir das 15h. E-mail – divulgação do 

Brechó Solidário da EMEI São João Batista que ocorrerá no dia 08/07, às 13h, no Campo do Palmeiras, 

Bairro Empresa. 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: 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. Foi apresentada 

Emenda Retificativa na Comissão de autoria do Vereador Luis Felipe. A Comissão de Constituição e 

Justiça é pela aprovação do Projeto em relação à forma e legalidade e rejeição da Emenda em relação à 

forma e legalidade. Posta em discussão, seguida de votação a Emenda Retificativa foi rejeitada por 12 

(doze) votos contrários e 02 (dois) votos favoráveis dos Vereadores Luis Felipe e Nelson Martins. 

Posto em votação o PL, na forma original, o mesmo foi aprovado de forma unânime. Falaram sobre a 

matéria os Vereadores Luis Felipe, Sirlei Silveira, Régis de Souza e Guido Mario. 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. Foi apresentada Emenda Aditiva nas Comissões de autoria do Vereador Luis 

Felipe. A Comissão de Constituição e Justiça é pela aprovação do Projeto em relação à forma e 

legalidade e rejeição da Emenda em relação à forma. A Comissão de Orçamento, Finanças e 

Fiscalização é pela aprovação do Projeto em relação à forma e legalidade e rejeição da Emenda em 

relação à forma e a favor da legalidade. Posta em discussão, seguida de votação a Emenda Aditiva foi 
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rejeitada por 12 (doze) votos contrários e 02 (dois) votos favoráveis dos Vereadores Luis Felipe e 

Nelson Martins. Posto em votação o PL, na forma original, o mesmo foi aprovado de forma unânime. 

Falaram sobre a matéria os Vereadores Régis de Souza e Luis Felipe. 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. A Comissão de Constituição e 

Justiça é pela aprovação do Projeto em relação à forma e legalidade. Posto em discussão, seguido de 

votação o PL na forma original foi aprovado de forma unânime. Falaram sobre a matéria os Vereadores 

Guido Mario e Régis de Souza. 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. A 

Comissão de Constituição e Justiça é pela aprovação do Projeto em relação à forma e legalidade. Posto 

em discussão, seguido de votação o PL na forma original foi aprovado de forma unânime. Falou sobre a 

matéria o Vereador Nelson Martins. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 005/2017 - MESA 

DIRETORA: Acrescenta o inciso III e altera os incisos I e II, todos do artigo 160 do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Taquara/RS, e dá outras providências. Foram 

apresentadas duas Emendas Retificativas na Comissão de autoria do Vereador Luis Felipe. A Comissão 

Especial de Análise do Regimento Interno desta Casa é pela aprovação do Projeto e Emendas em 

relação à forma e legalidade. Posta em discussão, seguida de votação a 1ª Emenda Retificativa foi 

rejeitada por 11 (onze) votos contrários e 03 (três) votos favoráveis dos Vereadores Luis Felipe, Nelson 

Martins e Régis de Souza. Posta em discussão, seguida de votação a 2ª Emenda Retificativa foi 

aprovada por unanimidade. A seguir o Projeto de Resolução com a 2ª Emenda foi aprovado de forma 

unânime. Falaram sobre a matéria os Vereadores e Vereadoras: Sirlei Silveira, Guido Mario, Luis 

Felipe, Telmo Vieira e Régis de Souza. 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 155 a 157/2017. Requerimentos de Pedidos de Informações de 

Nº 068 a 070/2017. Indicações de Nº 288 a 305/2017. 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 MÔNICA JULIANA FACIO (PT): Saudou com boa noite a suas 

colegas Vereadoras, seus colegas Vereadores, os componentes da Mesa Diretora, os funcionários da 

Casa, aqueles que acompanhavam pelos veículos de comunicação e saudou especialmente o Secretário 

Lourival, Presidente do Partido dos Trabalhadores, o ex-vereador de Santa Maria Fernando Menezes, o 

Presidente da Associação de Moradores nada no Bairro Campestre Sr. Audino, e a imprensa que em 

nome do Alcione, Diretor do Jornal Integração. Iniciou dizendo estarmos vivendo um momento de 

grande conquista para as mulheres da cidade, que acabou se concretizando através da mediação da 

Frente Parlamentar de Homens pelo Fim da Violência Contra a Mulher. Explicou que essa conquista é 

somente um grão de areia frente a um oceano inteiro de possibilidades, mas é o primeiro passo rumo a 

uma cidade mais justa e mais fraterna para as famílias. Continuou dizendo que o grupo de trabalho da 

frente parlamentar deliberou em reunião que essa frente deveria operar em duas etapas, sendo a 

primeira dela referente à política de gênero, a prevenção da violência doméstica e outro no combate e 

cuidado das famílias onde essa violência doméstica já acontece. Explicou que no que se refere à 

prevenção, foi fechado, em parceria com a Secretaria de Educação, um projeto piloto de prevenção à 

violência contra as mulheres na escola Getúlio Vargas no Loteamento Tito, projeto que será executado 

http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=5577
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pela Doutora em Psicologia Rafaela Hack, que fez seu doutorado especificamente em violência 

doméstica nessa região, a qual também é a assessora técnica na Frente Parlamentar. Citou que 

relacionado ao combate à violência contra a mulher, ela, juntamente a Vereadora Marlene, conseguiram 

em reunião com a FACCAT e com o Fórum, depois de muita mediação, criar o Núcleo de Atendimento 

a Mulheres Vítimas de Violência, onde a proposta é realizar o fortalecimento da mulher que sofre 

violência para que ela mesma consiga romper com o ciclo de violência, porque segundo a Vereadora, 

não adianta dizer para se separar, muda de casa, ou que vá para um abrigo, pois o ciclo de violência se 

não tratado, ele permanece, portanto explicou que o núcleo teria essa incumbência, sendo encaminhado 

através do Fórum de Taquara para a FACCAT, onde se faria todo o acompanhamento através de grupo 

de atendimento às mulheres vítimas de violência, através de atendimento individual, através de 

avaliação, e através de grupo de agressores, porém explicou que o grupo de homens agressores não vai 

acontecer no núcleo da FACCAT, e sim no Fórum até por questões de proteção. Mencionou que na 

sexta-feira anterior a essa Sessão, esteve em Taquara a Frente Parlamentar que foi recebida pelo 

Deputado Edegar Pretto, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, e que 

também Preside a Frente Parlamentar de Homens pelo Fim da Violência Contra a Mulher no Estado do 

Rio Grande do Sul, o qual comunicou que seria instalado em Taquara no próximo período, o Comitê 

Impulsionador Regional do Vale do Paranhana de Homens pelo Fim da Violência Contra a Mulher, 

ligado a ONU Mulheres, citando ser mais um instrumento de combate à violência que se consegue 

concretizar através da mediação desta Casa. Apontou a pesquisa que a Doutora Rafaela fez, que 

segundo a Vereadora, é bem interessante de ser trazida, por entender que como Vereadores, devem se 

empenhar ao máximo para combater todo o tipo de opressão, todo o tipo de preconceito, e todo o tipo 

de violência. Explicou que nessa pesquisa foram entrevistadas 116 pessoas, entre 18 e 57 anos de idade, 

80 mulheres e 36 homens, sendo 48 pessoas de Taquara, mais de 50% dos entrevistados com ensino 

médio completo, com média de relacionamento que variava de um ano a 33 anos. Continuou dizendo 

que 78,7% sofreram violência psicológica, não se referindo a famílias de baixa renda, e sim de famílias 

com ensino médio completo, 30% sofreram violência física, 30% sofreram coerção sexual, e 5% 

sofreram violência física grave, explicando serem estes dados bem importantes que a Frente 

Parlamentar está apurando junto com a Doutora Rafaela, para que eles sejam enfim eliminados da 

sociedade. Encerrou convidando a todos para a aula pública que aconteceria no sábado dia 17 às 15h no 

Parque do Trabalhador, com coletivo feminino plural a respeito das conquistas das mulheres no 

decorrer da história no Brasil e dizendo que não se pode perder a sensibilidade e a coragem, que 

nenhuma mulher a menos, sendo essa a sua luta, e a luta da Frente Parlamentar de Homens pelo Fim da 

Violência Contra a Mulher, afirmando poder contar com seu mandato, e que contem com ela, desejando 

a todos uma boa semana de muita força, luz e boa luta. Por último agradeceu. VEREADOR NELSON 

JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou a Mesa Diretora, seus colegas Vereadores, e as demais pessoas 

que estavam presentes no Plenário. Apontou torcer por um inverno mais seco, pela situação que está 

após as três enchentes que ocorreram, já que é sabido que o município deixou de fazer o trabalho 

quando na realidade deveria ter feito no verão, e mencionou ser esperado que quando fizessem o 

serviço, que tirem as águas das estradas, pois do contrário colocariam fora o serviço de patrola e o 

material sem nenhuma dúvida. Citou que dado às enchentes, a água for muito alta naquela estrada, 

tirando parte da entrada de onde reside, e explicou ter comprado um material e colocado, e tinha feito 

um pedido para compra de saibro à Secretaria da Agricultura, onde foi bem atendido, e lhe mandaram o 

saibro. Explicou que aquele lodo da primeira enchente de Rolante foi tirado parte, mas ele ainda existe 

um pouco, comentando precisar arrumar a estrada, porque são 150 metros até onde se precisa buscar 

aipim e outras coisas. Citou o concurso público que foi citado anteriormente, afirmando que logo se 
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verá o resultado de não ter concurso público, lembrando que em 2015 o Prefeito já prometia fazer 

concurso público. Comunicou ter feito um levantamento para ver a que altura estava os parcelamentos 

do fundo de aposentadoria, deparando-se com uma situação muito complicada. Explicou que hoje o 

fundo possui 19 milhões (de reais) aplicados, e o município deve mais de 12 milhões (de reais), 

afirmando que quem tem 19 milhões (de reais) em caixa não pode ter 12 milhões (de reais) em parcelas, 

apontando que o governo está “de olho” não no município Taquara, apontando ser uma miséria para o 

Governo, e sim esses municípios grandes que têm milhões de reais, puxando essas pessoas para o 

INSS. Salientou ser essa a sua preocupação em relação a isso, e que ainda o Município com a dívida 

que tem pode pensar em parcelar, o que resultaria em um caos, explicando a desvantagem e o prejuízo. 

Lembrou que em 2014 o próprio Prefeito assinou um documento relacionado a alguns direitos dos 

professores, o qual diz que quanto aos direitos dos professores municipais, entende a administração que 

deverão ser perfectibilizados desde que a situação financeira permita o que deveria ser levantado nos 

dias seguintes, isso em nove de maio 2014. Afirmou que todos sabem quanto às leis e a jurisprudência 

que dizem que quando se tem em 2014 teria que colocar no orçamento para em 2015 pagar, porque não 

tem lastro, e quando se faz o orçamento, deve-se que criar o lastro, e atualmente, em 2017 passaram-se 

três anos e não foram pagos os professores. Observou serem funcionários, e deveriam ser pagos, pois 

está no documento assinado pelo Assessor Jurídico e assinado pelo Prefeito, portanto se não tem lastro, 

deve ser criado, pois quando esta Casa vota o orçamento, precisa estar no orçamento. Citou que se o 

concurso público tivesse ocorrido, estariam recolhendo para o fundo, pois todos os contratos e CCs 

recolhem para o INSS, que é um dinheiro praticamente perdido. Encerrou mencionando que hoje não se 

consegue cobrir com a arrecadação a folha de pagamento do aposentado. VEREADORA SIRLEI 

TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB): Cumprimentou a Mesa Diretora, os colegas 

Vereadores, as pessoas presentes no Plenário, e a todos aqueles que acompanhavam através dos meios 

de comunicação. Informou que no mês anterior houve um acidente envolvendo um caminhão na  

ERS-115, e a princípio, todos (Executivo e Vereadores) entenderam que quem arcaria com as despesas 

do conserto seria a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) por se tratar de uma via com pedágio, e 

surpreendentemente, não foi feito o pagamento do conserto, e repassaram a responsabilidade pelo 

pagamento à municipalidade taquarense. Afirmou ter entendido o que lhe disseram com relação ao 

Estatuto da EGR não prever tal atitude, e por ser curiosa, como ela mesma afirmou, deu uma olhada no 

Estatuto da EGR, que além de dizer de todas as responsabilidades que a EGR deve ter para manter a 

rodovia pedagiada, ainda diz que a receita referida para que esta manutenção ocorra, deve ser retirada 

exatamente do valor que é colocado em uma conta bancária de cada rodovia, e de cada pedágio. 

Afirmou que houve um equívoco na informação que lhe passaram, e mencionou ter feito uma moção, 

enviando ao Diretor-Presidente da EGR para que ele verifique os artigos, os incisos, e as alíneas do 

estatuto, e que ele reveja isso e de a assunção devida aos prejuízos causados na rodovia, porque são sim 

da alçada do mantenedor que no caso é a EGR. Externou pensar que se não for feito nada, tudo vai 

continuar como antes, e havendo um próximo incidente ou acidente, repassaram novamente aos cofres 

do município, o que está errado, precisando ser mantido pela empresa que lucra com a rodovia, e 

afirmou que o estatuto da EGR é bem claro com relação a isso. Citou que no mesmo dia dessa Sessão 

foi terminado, sendo feita uma reunião, para ver quanto de arrecadação o troco solidário, a campanha 

solidária feita por força de lei para beneficiar o Hospital Bom Jesus e também ao Lar Padilha teve no 

município de Taquara naquele comércio que se dispôs a receber a caixa. Informou que foi alcançada 

uma arrecadação de R$ 3.675,30, explicando que deste valor, R$ 2.000,15 é para o Lar Padilha e  

R$ 1.675,15 para o Hospital Bom Jesus. Explicou ainda que nessa campanha solidária, cada comércio 

que aderiu, recebe uma caixinha a qual fica disponível para que as pessoas que adentrem o comércio 
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façam a doação em moedas. Deu destaque a loja Benoit, a qual conseguiu arrecadar R$ 257,70, também 

a Confeitaria Elaine arrecadando R$ 170,15, a Padaria Água na Boca que arrecadou R$ 140,95, o 

Ademacro ao arrecadar R$ 131,55, a Farmácia São João com R$ 125,10, e a Estética Sandra e Carla ao 

arrecadar R$ 119,50. A Vereadora então apontou serem estes os seis estabelecimentos comerciais que 

obtiveram o destaque na arrecadação nesta primeira arrecadação da campanha solidária em benefício ao 

Lar Padilha e ao Hospital Bom Jesus. Pediu autorização a Mesa Diretora para na próxima Sessão 

Ordinária, entregar um certificado de reconhecimento a estas empresas, a este comércio que fez essa 

participação significativa na campanha solidária ajudando essas duas instituições, explicando que não 

quer dizer que as demais empresas do comércio não ajudaram, mas se daria o destaque para servir de 

motivação para que as demais arrecadações aumentem, e que o comércio entenda que para esta 

campanha ter durabilidade e sucesso, ela precisa que cada comerciante quando o cliente chegar ao 

pagamento seja Instigado, ou seja, conduzido ou convencido a fazer a doação para o Hospital Bom 

Jesus e/ou para o Lar Padilha, porque quem escolhe para quem doa é quem está fazendo a doação no 

momento em que se encontra dentro do comércio. Encerrou agradecendo o tempo concedido e 

desejando a todos uma excelente semana. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES (PP): 

Cumprimentou ao Presidente da Câmara, aos demais membros da Mesa Diretora, a seus colegas 

Vereadores e Vereadoras, às pessoas presentes no Plenário, à imprensa, e a todos que acompanhavam a 

Sessão. Mencionou ter estado na semana anterior acompanhado do Secretário de Obras Luiz 

Hennemann, e o Secretário de Meio Ambiente Serginho, na localidade da Padilha Velha na Estrada do 

Feiche, a qual está interditada ha duas semanas, em função de um desmoronamento que houve naquela 

estrada, e uma das maiores causas constatadas foi a abertura de um açude por um proprietário nas 

margens da estrada, citando que outra possível causa são as fortes chuvas. Continuou dizendo ter 

visitado a localidade, salientando ser uma estrada que se faz necessária por passar o transporte colegial, 

portando apontou que a Secretaria já está atrás do responsável, entendendo que no mais rápido possível 

a Secretaria de Obras possa liberar o tráfego normal para os usuários. Fez ainda uma indicação para que 

a Secretaria de Obras para que faça o mais rápido possível o saibramento de todas as ruas do 

Loteamento Olaria do Bairro Empresa. Lembrou que foi colocada anteriormente naquela localidade, 

uma raspa de asfalto, o que ficou bom, porém já estava totalmente esburacada, portanto fez essa 

solicitação, apontando o Bairro Ideal, o qual também precisa urgentemente de saibramento. Apontou 

outra situação a qual via como preocupante, que é a do cemitério municipal, por ser algo de uso de toda 

a população, comentando ter comparecido em um sepultamento na semana anterior, quando ficou 

impressionado pelo quão lotado ficou nos últimos anos aquele cemitério. Mencionou estarem 

sepultando pessoas na margem da estrada do cemitério, em função de pouco espaço disponível. Citou 

estar fazendo uma indicação para que a Secretaria do Meio Ambiente faça um estudo dentro do 

cemitério, por ter muitas sepulturas abandonadas há muitos anos, que familiares abandonaram, para que 

se faça um novo loteamento e reaproveitar. Informou que no dia 15 se afastaria dos trabalhos por  

15 dias, citando que a Vereadora Sandra estaria retornando, devido um acordo do Partido Progressista 

para que os suplentes assumissem, dando 30 dias para o Vereador Elias. Encerrou dizendo que continua 

a disposição de toda a comunidade e despediu-se até a próxima oportunidade, agradecendo. 

VEREADORA CARMEM SOLANGE KIRSCH DA SILVA (PTB): Cumprimentou a Mesa 

Diretora, os demais Vereadores, e as pessoas presentes no Plenário. Citou que ao ouvir o Vereador 

Nelson comentar a respeito das estradas, por ter muitas chuvas nos últimos dias, tiveram muitos 

estragos, porém algumas localidades estão em situação mais precária. Comunicou então que no mesmo 

dia dessa Sessão esteve na Secretaria de Obras sugerindo ao Secretário que faça um mutirão urgente 

com os Secretários Distritais, e conserte as localidades que estão mais precárias, justificando que como 
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não se tem maquinário suficiente para atender diariamente a todas as Secretarias, acredita que é o 

momento dos Secretários unirem-se e ajudar os Secretários que estão com maior dificuldade. Citou 

também o que a Vereadora Sirlei falou a respeito da Moção de Apelo a EGR, comentando que o 

município tem duas rodovias, sendo elas a ERS-115 que é pedagiada, e a ERS-239, mencionando que 

ao lado da ERS-239, tem a ERS-474, que também é pedagiada. Afirmou que há anos o trajeto de 

Taquara a Riozinho é uma vergonha, e questionou para onde está indo o dinheiro do pedágio, pois o 

movimento da ERS-474 para ser pedagiada, passa pela ERS-239, que liga as duas e rodovias que são 

pedagiadas, e explicou que esse ligamento desse trajeto de Taquara até Riozinho na ERS-239 é uma 

vergonha, e os motoristas precisam se sujeitar em pagar. Apontou também à questão da ponte da  

ERS-020, sugerindo que a justiça pare com essa disputa de beleza, e que deem uma solução, para que o 

DAER pare de vir a essa Casa mentir, para que quando tiver uma reunião novamente com eles, com 

Deputados, entre outros, que se chame a população para ver se virão fazer Prefeito e Vereadores de 

idiotas, para que eles ouçam as reivindicações da população, porque a ponte, afirmou que em um 

instante consertaram aquela sinaleira, e questionou até quando que a população de Taquara vai se 

sujeitar a isso. Citou uma reportagem no Jornal Panorama a qual dizia que por enquanto não há 

qualquer prazo do DAER para realização da reforma da ponte da ERS-020. Cedeu um aparte ao 

Vereador Nelson José Martins, o qual disse que nem vem nas reuniões do DAER, por já ter dito o 

que pensa e o que sabe deles, sugerindo então para que se olhe quem estava na inauguração da 

sinaleira, pois em sua opinião, colocaram a sinaleira para piorar a situação, e atualmente toda a hora 

quando se passa de madrugada, é preciso cuidar para evitar um assalto. Retomou a palavra dizendo que 

aquela sinaleira é uma insegurança, e é uma vergonha para a população e para as demais vizinhas que 

passam por dentro de Taquara e precisam usá-la. Solicitou então que a Secretaria de Segurança do 

Município vá até o local e veja o que acontece, pois na semana anterior, quando estava se manifestando 

na tribuna, uma moça estava sendo atacada, porém conseguiu fugir. Cobrou de seus colegas, que sejam 

mais rígidos com “essa gente”, não podendo ouvir que são representantes do povo e precisam chamar o 

povo para ajudar, pois em sua opinião não é justo. Afirmou que o povo quer coisas funcionando e não 

inauguração só para dizer que tem Deputados ou outras pessoas aqui é inaugurando. Encerrou com um 

muito obrigado. VEREADOR DANIEL LAERTE LAHM (PTB): Saudou ao Presidente da Câmara, 

à Mesa Diretora, aos demais colegas Vereadores e Vereadoras, as pessoas presentes no Plenário, e a 

todos os meios de comunicação que transmitiam a Sessão. Lembrou algumas indicações que fez no 

início de seu mandato, algumas já realizadas pela Secretaria de Obras, e outras que ainda aguardam 

resolução. Apontou que uma delas que tanto lhe preocupa, como morador do Bairro Tucanos, bem 

como os empresários que ali tem suas empresas, a Rua Armindo Eugênio Bohrer, um pouco antes da 

ponte de Tucanos, que segundo o Vereador, infelizmente pelas enchentes que acontecem ali 

frequentemente, o paralelepípedo já saiu do lugar por várias vezes, comentando que havia sido feita 

uma ação pela Secretaria de Obras, de colocar o material asfáltico ali, e infelizmente com as chuvas que 

haviam acontecido nos 15 dias precedentes, esse material já não existia mais, devido à própria enchente 

que passa ali quando acontecem muitas chuvas. Pediu então ao Secretário Luiz, uma ação que 

realmente fosse feita e eliminasse esse problema corriqueiro no bairro e nessa rua, até porque é uma 

cobrança dos empresários, citando que quem conhece o Bairro Tucanos sabe que em poucos metros há 

cinco empresas de grande porte, dando como exemplo a Embutidos Smaniotto, fabricas de piscina, o 

Frigorífico Smaniotto, onde diariamente passam veículos que vem de Padilha Velha, e realmente é 

bastante grande o fluxo de carros naquela região, e essas empresas lhe procuram por ser o Vereador do 

Bairro. Mencionou já ter conversado com o Secretário Luiz, e juntamente com os moradores, procurará 

uma solução para depois da ponte, onde tem vários buracos, e é sabido que algumas soluções pequenas 
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vão favorecer os moradores. Fez também alguns pedidos de troca de lâmpadas em iluminação pública, 

que na verdade existem vários postes com luzes queimadas, citando que alguns reparos já foram 

realizados, mas apontou que a iluminação pública também diz respeito à segurança pública, pois as 

pessoas que passam em baixo de um poste iluminado e se sentem mais seguras, e como várias pessoas 

voltam da faculdade à noite no Bairro Tucanos, viu necessidade em atender a essa população, por saber 

que é muito perigoso. Citou ter sido de grande valia o Curso de Vereadores que aconteceu na quarta-

feira anterior a essa Sessão, pontuando que ele que está iniciando um mandato, que nunca participou da 

política diretamente foi muito importante entender todos os deveres de um Vereador, e até onde pode 

chegar legislando pela cidade. Convidou a todos, informando que no final de semana seguinte 

aconteceria na cidade de Três Coroas o Campeonato Regional de Tiro de Laço, que abrange a cidade de 

Taquara, Igrejinha, Parobé, Três Coroas, Riozinho e Rolante, citando que Taquara pela primeira vez 

terá a participação de 15 equipes de laço de 10 integrantes, um número bastante interessante, 

mencionando que estará lá com as entidades de Taquara, representando muito bem o município nesse 

evento. Encerrou agradecendo a oportunidade de mais uma vez pronunciar-se no Plenário. 

VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou o Presidente Telmo, os demais 

componentes da Mesa Diretora, demais Vereadores e Vereadoras, também as pessoas presentes no 

Plenário, e uma saudação especial aos ouviam pelos meios de comunicação. Mencionou as chuvas que 

castigaram muito o município, como também a todo o estado do Rio Grande do Sul, mas apontou que 

as estradas do interior do município que não tinham uma base boa estão totalmente estragadas, 

mencionando estar recebendo fotos de todos os cantos do município, citando as estradas de Alto 

Tucanos, onde falou com o Secretário, e este disse que na mesma semana estaria fazendo os reparos 

necessários. Apontou que o município comprou mais dois caminhões, e como seus colegas já haviam 

comentado, disse que se deve organizar um mutirão, pagar hora extra, trabalhar sábado o dia inteiro, 

colocando esses caminhões para puxar material para dar um atendimento a contento também nas 

estradas do interior. Mais uma vez apontou a necessidade de um mutirão para iluminação pública no 

interior, ou uma contratação de um serviço terceirizado que só atenda ao interior, lembrando que 

quando estava como Vice-Prefeito, foi contratada uma empresa por um período de quatro ou cinco 

meses, e foi feita uma manutenção geral no interior, e explicou que as equipes são pequenas, e acaba 

sendo sempre um trabalho no interior pela metade, pois não se consegue independente da vontade do 

secretário, pois este quer que o caminhão fique lá, e lhe respondem que está na hora de ir embora, e 

quando vier novamente, fará o que faltou. Afirmou que de uma visita até a outra, os problemas são 

maiores do que quando é feita a primeira visita, em função das chuvas, do tempo e do desgaste, 

portanto a demanda vai ficando cada vez maior. Comparou então com a saúde, a respeito de 

oftalmologia, relacionado à cirurgia de catarata, pois muitos procuram os Vereadores dizendo precisar 

fazer a cirurgia, afinal o estado disponibiliza 20 por mês, e a necessidade no município é de 40 a 50 por 

mês, e atualmente se tem um acúmulo de quase 2.000 pedidos de atendimento de oftalmologia, 

apontando que o Prefeito está pensando em contratar uma equipe ou uma clínica especializada para 

poder desafogar isso. Mencionou ter estado em uma reunião do Comitesinos, onde foram debatidas as 

questões do tratamento de esgoto da cidade de Taquara que fez todo o levante, servindo para ajudar 

toda a bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, para que se busque o recurso do PAC2 (Plano de 

Aceleração do Crescimento), e também recursos da OGU (Orçamento Geral da União), que desde a 

mortandade de outubro de 2006, a qual em outubro completa 11 anos, estão apenas na promessa e na 

conversa, enquanto o rio está cada vez pior e agonizando, e ao chegar ao Verão, com o acumulo de 

dejeto humano entre outros, o que resulta em uma água sem qualidade, visto que o abastecimento 

humano deve ser prioridade. Apontou ainda que a Corsan tem feito pouco pelo que arrecada na cidade 
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de Taquara, citando que em 2014 o resultado foi de R$ 4,8 mi, em 2015 foi R$ 4.442.016,00 e 2016  

R$ 4.880.000,00, totalizando em três anos R$ 14 mi arrecadados, levado embora de Taquara, 

apontando uma arrecadação aproximada de 40 milhões de reais arrecadados da nossa comunidade e  

R$ 14 mi que foram embora e as valetas continuam nas ruas. Afirmou ser necessário ter uma postura 

mais enérgica junto aos demais Vereadores, porque se dissesse que não arrecadavam e que a 

comunidade de Taquara não arrecada, não podem prestar o serviço, mas não pode a comunidade 

arrecadar, pagando sua conta de água e não tendo os serviços feitos. Expressou que se a Corsan não 

quer mais atender Taquara, que vá embora, e que arrumem uma maneira de administrar se não querem 

fazer o que é comunidade espera. Mencionou que apesar de todas as reclamações em relação ao DAER, 

este está fazendo algumas roçadas na ERS-020, limpado as laterais e pintando o asfalto com a 

sinalização que é tão importante, principalmente agora os períodos de nevoeiro e acaba sedo 

extremamente necessário para quem trafega. Encerrou deixando um abraço a toda comunidade e 

despedindo-se até a semana seguinte. VEREADOR LUIS FELIPE LUZ LEHNEN (PSDB): Saudou 

o Presidente da Câmara, os demais Vereadores e Vereadoras, e a comunidade que acompanhava a 

Sessão. Alegrou-se em retornar à Tribuna Trazendo a voz dos taquarenses. Iniciou resgatando a 

manifestação do Vereador Nelson Martins minutos antes quando falava do RPPS, uma pauta que já têm 

conversado algumas vezes fora da Tribuna, e que merece uma atenção especial por parte da Casa 

Legislativa. Lembrou que há muito se fala no descontrole financeiro que o município vem tendo, não 

apenas dessa administração, mas das últimas administrações, afirmando ter quase certeza e convicção 

de que nos próximos meses estariam dentro dessa Casa, com mais um Projeto de Lei, pedindo 

autorização de parcelamento junto ao regime de previdência, precisando-se de uma postura bastante 

forte dentro desta Casa, e a coragem de enfrentar Administração Municipal dizendo não, ao justificar 

que o dinheiro, a parte patronal, a qual o município deve ao fundo, deve ser respeitada, e não pode ser 

utilizada para as políticas públicas do dia a dia, afinal de contas, segundo o Vereador, ela é a segurança 

do Servidor em relação a sua aposentadoria, e um grau de comprometimento financeiro com o futuro 

quase que permanente para a atual, e para outras administrações. Afirmou ser preciso encarar a o 

orçamento do município com mais responsabilidade, e não brincar com o dinheiro que é de cada 

cidadão taquarense. Continuou afirmando ser preciso se ter uma discussão muito mais forte, inclusive 

sobre a forma a qual se direciona os membros do Conselho, em relação às questões estruturais, que 

precisam passar por reuniões externas, e possam se estender a pauta. Trouxe também as dificuldades 

dos moradores do Loteamento Olaria ainda em relação ao esgotamento daquele bairro, apontando já vir 

trazendo essa pauta, já ter pedido ajuda inclusive da Comissão de Meio Ambiente dessa Casa, cuja 

informação ainda não lhe foi prestada se estiveram no local verificando ou não, porque segundo o 

Vereador, a situação lá é bastante crítica, e tudo indica que a canalização cloacal está ligada na 

canalização pluvial, ou seja, um crime ambiental que está acontecendo e não é vista ação por parte da 

Comissão de Meio Ambiente desta Casa. Continuou dizendo que já havia pedido e reiterou este pedido, 

observando que neste dia outro Vereador havia trazido essa pauta, da necessidade urgente de 

reestruturação da pavimentação Loteamento Olaria, o qual está bastante complicado, e assim estendeu 

também a pauta de outro Vereador em relação ao Bairro Ideal que está atirado e quase que intransitável. 

Explicou que o Bairro Ideal tem duas lombas mais forçadas que em dias de chuva e com o tempo 

úmido, dificulta completamente o acesso dos moradores as suas casas, portanto se faz se necessário 

uma atenção especial e um olhar especial por parte da administração. Trouxe uma pauta que o Jornal 

Panorama apresentou falando do problema das ciclovias na página 5, uma pauta que não foi só tratada 

por parte do Executivo, afirmando ter feito requerimento e pedido de encaminhamento junto ao DAER 

para que desse uma atenção especial à ciclovia, e afirmou ser de fato inaceitável dizer que a ciclovia 
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está em situação aceitável por parte de qualquer órgão público, bastando qualquer cidadão trafegar lá 

para perceber os riscos que está correndo em termos acidentes, torção de pé, de tornozelos, joelhos, e o 

que for. Continuou dizendo que na página 11 o Jornal Panorama, falava um pouco sobre Rolante em 

primeiro na transparência, dirigindo-se ao Vereador Nelson ao mencionar que no ano anterior a 

Administração Municipal comemorou ser a número um em transparência pública, então se questionou 

se aquela comemoração foi apenas de campanha e não de preocupação com o cidadão taquariense ter 

acesso às informações, tanto que atualmente Rolante já começou a ocupar o espaço de Taquara em 

termos de transparência, uma perda que não pode ser de forma alguma comemorada por ninguém. 

Agradeceu a oportunidade e deixou seu gabinete a disposição de toda a comunidade e de todos os 

taquarenses, e encerrou desejando uma boa semana a todos. Neste momento, o Presidente da Câmara, 

Vereador Telmo Vieira transferiu o exercício da presidência à Vereadora Mônica Juliana Facio para 

que pudesse se manifestar em tribuna. VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou a Vereadora 

Mônica como Presidente em exercício, aos demais Vereadores e Vereadoras, ao público presente, em 

especial meu amigo Hulk, informando à comunidade que acompanhava que o Hulk é uma criança de 

quatro anos que está acompanhando a sessão juntamente com seus pais. Cumprimentou ainda aos 

servidores da Casa Legislativa, e aos demais veículos de comunicação que acompanhavam a Sessão. 

Iniciou seu pronunciamento externando sua preocupação quanto às ações que terão de ser feitas e 

realizadas no município de Taquara. Pontuou que referente à recuperação de estradas, se tem no interior 

do município, no distrito de Padilha, na localidade da Estrada do Feixe, onde teve um 

desbarrancamento ocasionado pela intervenção de um morador que tinha um açude muito próximo à 

estrada, que com o grande acúmulo de água nele rebentou, causando um grande problema aos 

moradores que ficaram sem acesso. Mencionou que ao tomar conhecimento, entrou em contato com o 

Secretário e juntamente com Vereadores que tem conhecimento do interior de nosso município, 

principalmente nessa localidade, onde juntamente com Secretário Distrital se está estudando uma 

possibilidade se fazer uma rápido possível, contudo é preciso uma parceria com esse morador, dono 

dessa área de terra que causou esse transtorno. Continuou dizendo que posterior às chuvas e inúmeras 

pontes que o município tem, principalmente no interior, gera muita preocupação, afinal várias delas 

estão em situações precárias, tanto no interior quanto na cidade, principalmente na localidade de Santa 

Rosa, onde estavam sendo realizadas na mesma semana dessa Sessão algumas intervenções, e também 

fez uma solicitação referente a ponde que é de responsabilidade de Taquara, e também de Igrejinha, por 

ser uma ponte de divisa na localidade de Padilha com Três Irmãos. Explicou que essa ponte já teve 

algumas intervenções de melhorias pela Secretaria de Padilha, mas se faz necessário avançar mais, pois 

segundo o Vereador, essa ponte infelizmente está com problema na estrutura, lhe preocupando muito. 

Apontou também a ponte que dá acesso de Padilha a Batedeira e a Partilha Velha, onde também precisa 

ser feito um estudo na sua estrutura para saber se ela está segura. Demonstrou sua preocupação com 

iluminação pública, sabendo que iluminação pública é segurança do cidadão, que infelizmente está 

muito defasada essa iluminação pública, precisando de intervenções o mais rápido possível, e citando o 

que o Vereador Guido falou a respeito de terceirização, estando ciente de que o Executivo atenta 

também por essa parte para conseguir alcançar a grande demanda. Mencionou uma situação em Passo 

da Ilha, com Ilha Nova, onde tem um morador idoso que pega um ônibus na frente da sua casa, o qual 

já possui problema de visão devido a sua idade avançada, e infelizmente não tem iluminação no local, 

causando insegurança para ele, e podendo causar um incidente. Apontou outra preocupação, que é 

referente à segurança pública, com ações da Brigada Militar e da Polícia Civil, o que se quer realmente 

é trazer e proporcionar uma tranquilidade, para que aquele cidadão, pai de família, que reside no 

interior do município, que reside na cidade, precisa de tranquilidade quando vem de seu serviço e chega 
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até a sua casa. Lamentou-se por nesse caminho, este cidadão é afligido por ações de meliantes, o que 

lhe preocupa em muito, pois muitas vezes essas ações não são apenas ações para subtrair do cidadão, 

mas também são ações causadas por aqueles irresponsáveis que estão pilotando uma moto. Afirmou 

estar muito preocupado com a situação no interior, principalmente nos distritos de Padilha e Rio da 

Ilha, onde parece ter se tornado uma pista de corrida de motovelocidade, pessoas sem consciência 

nenhuma, sem nenhuma noção que ali na frente está uma pessoa totalmente inocente, que algum 

momento ele por uma desatenção e por uma ação completamente sem noção ele pode atingir e ter uma 

fatalidade ali na frente, portanto disse que falará com a Brigada Militar para fazer algumas intervenções 

nesses períodos que são períodos de finais de semana, aonde acontece essa grande manifestação de 

quem pilota essas motos sem nenhuma noção. Parabenizou a Comunidade Católica de Padilha, Nossa 

Senhora da Conceição, pela excelente festa que foi realizada no domingo no domingo dia 11, ciente de 

que as comunidades se mobilizam, se atentam para prestar o melhor para as comunidades e para a 

recepção daqueles que lá estão, e proporcionando algo a mais para o lugar. Agradeceu a Deus pela 

oportunidade de representar sua comunidade, e desejou a todos uma boa semana. Antes de devolver os 

trabalhos da presidência, a Vereadora Mônica Juliana Facio manifestou-se saudando o Huck e sua 

família, que simbolicamente ele estar presente mesmo que adormecido, é importante para a Casa por 

ser o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil, argumentando que lugar de criança é no colo 

da mãe, no seio da família, e não trabalhando, parabenizando aos pais. E em seguida devolveu a 

presidência. Nada mais havendo a tratar, às 20h30min, o Presidente declarou encerrada a presente 

Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia 19 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, 12 de 

junho de 2017. 

 


