ATA Nº 4.220
Aos 02 dias do mês de agosto do ano de 2017, às 18h10min, no Plenário da Câmara de Vereadores de
Taquara/RS, realizou-se a 26ª Sessão Ordinária deste Legislativo, sob a Presidência do Vereador
Telmo Vieira (PTB), o qual contou com a presença dos seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares
(PP), Carmem Solange Kirsch da Silva (PTB), Daniel Laerte Lahm (PTB), Guido Mario Prass Filho
(PP), Levi Batista de Lima Júnior (PTB), Luis Felipe Luz Lehnen (PSDB), Magali Vitorina da Silva
(PTB), Marlene Terezinha Haag (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC – Vice-presidente), Mônica
Juliana Facio (PT - Secretária), Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Sandra
Beatriz Schaeffer (PP) e Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB). Por determinação do Presidente
desta Casa, Vereador Telmo Vieira, a Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a
presente Sessão Ordinária, desejando boas vindas a todos e informando que as Sessões da Câmara de
Vereadores de Taquara podem ser assistidas em tempo real, acessando o endereço eletrônico
www.camarataquara.com.br no link TV Câmara. Para melhor andamento da Sessão foi pedido a todos
que colocassem seus celulares no modo silencioso ou os desligassem. A partir deste instante o
Presidente 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 realizar
em conjunto a Oração do Pai Nosso. Logo após o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa
procedesse na leitura da documentação e dos projetos que deram entrada nesta Casa para publicidade
dos mesmos. Ofícios do Senhor Prefeito Nº 375/2017: Encaminha relatório do atendimento a Lei
Federal nº 9.452/1997, referente ao mês de maio de 2017, para ser fixado (publicado) no mural da
Câmara Municipal de Vereadores. Nº 402/2017: Encaminha Leis Municipais nº 5.991 a 5.993,
sancionadas em 04 de julho de 2017. Nº 406/2017: Encaminha Leis Municipais nº 5.994 e 5.995,
sancionadas em 06 de julho de 2017. Nº 418/2017: Encaminha Lei Municipal nº 5.982, sancionada em
23 de maio de 2017. Ofício D.L. Nº 431/2017 ao Executivo Municipal: Agendamento de Audiência
Pública no Plenário desta Casa, para o dia 07 de agosto de 2017, às 17h, conforme Of. Gab.
nº 425/2017, referente a apresentação do Relatório de Monitoramento da Gestão em Saúde do
1º Quadrimestre de 2017. Ofício D.L. Nº 436/2017 ao Presidente do Parlamento Metropolitano, Sr.
Mauro Pinheiro: Convite para reunião no dia 16 de agosto de 2017, às 19h na Câmara de Vereadores
de Novo Hamburgo com a seguinte pauta: Aumento do efetivo da Brigada Militar para a Região do
Vale dos Sinos e Paranhana, e debater medidas que fomentem a segurança pública, como cercamento
eletrônico. Solicita ainda que este convite seja encaminhado aos 34 municípios que compõem a região
metropolitana e demais autoridades competentes. Publicidade de Projetos e Moções: PROJETO DE
LEI Nº 089/2017 (Executivo Nº 072) Altera o Art. 2º da Lei Municipal nº 4.660, de 17 de novembro de
2010. PROJETO DE LEI Nº 090/2017 (Executivo Nº 073) Institui o Programa de Recuperação Fiscal
do Município de Taquara – REFIS. PROJETO DE LEI Nº 091/2017 (Executivo Nº 075) Autoriza o
Poder Executivo a repassar recursos financeiros para o “Taquara Automóvel Clube – TAC”,
CNPJ nº 91.110.593/0001-02. MOÇÃO DE APOIO N° 014/2017 – EM NOME DA CASA:
Ao Governador do RGS e Secretário de Segurança Pública - Proposta de cercamento eletrônico do Vale
do Paranhana. MOÇÃO DE REPÚDIO N° 015/2017 – VEREADOR TELMO VIEIRA: Ao Parecer
nº 16.949/17 da Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul - PGE, que retira o direito da
Mulher Policial de aposentar-se com 25 anos de contribuição e, pelo menos, 15 anos na função policial.
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 085/2017 (Executivo Nº 068) Ratifica e convalida o
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Decreto que prorroga a Declaração de Utilidade Pública que requisita os guichês e boxes de ônibus do
atual Terminal Rodoviário Intermunicipal de Taquara, bem como a pactuação do termo de
PERMISSÃO DE USO ONEROSA com a empresa Estação Rodoviária de Taquara LTDA das
instalações dos Guichês (Loja Nº 09), os Boxes de Ônibus e Área Externa do Bem, situado na Avenida
Sebastião Amoretti, Nº 2120/2244, e dá outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça e a
Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres pela aprovação do Projeto em
relação à forma e legalidade. O Presidente colocou o Projeto em discussão e acatando o pedido do
Vereador Régis de Souza solicitou a seguinte leitura em forma de declaração de voto: Material anexado
ao Projeto pelo Vereador Régis – Ofício do DAER: Tendo em vista a vossa solicitação, através do
Requerimento nº 103/2017, solicitando informações sobre a autorização da obra de retorno junto a Estação
Rodoviária de Taquara, conforme expediente 17043500164238. Encaminhamos em anexo o parecer da SEP,
informando que a Prefeitura apresentou projeto com proposta de implantação de semáforos para acesso a
rodovia, o DAER comunicou a Prefeitura quanto à necessidade de adequações, e estamos aguardando que a
Prefeitura apresente o projeto reformulado. Qualquer esclarecimento poderá ser fornecido pelo Setor Técnico da
1ª Superintendência Regional do DAER. – A DGP, com vistas à DTR: Trata o presente expediente de solicitação
de informações quanto ao projeto para acesso a Rodoviária de Taquara, na ERS 020. Informamos que a
Prefeitura apresentou projeto com proposta de implantação de semáforos para acesso a Rodoviária através do
expediente 08417-04.35/15-2, conforme cópia da informação em anexo. O projeto foi avaliado por esta
Superintendência, e encaminhado para continuidade e comunicar à Prefeitura quanto à necessidade de
adequações para aprovação. O processo não retornou a esta Superintendência com o projeto reformulado para
aprovação. Desta forma, não temos conhecimento quanto à apresentação de adequação do projeto, e quanto à
situação para implantação do retorno pleiteado. A seguir o Não havendo mais discussão o Presidente

colocou o Projeto em votação e o mesmo foi aprovado por 12 (doze) votos favoráveis e 02 (dois) votos
contrários dos Vereadores Nelson Martins e Régis de Souza. Justificaram os votos os Vereadores
Nelson Martins e Guido Mario. PROJETO DE LEI Nº 087/2017 – VEREADOR TELMO VIEIRA:
Altera a redação da Ementa, o Art. 1º, Art. 2º, e acresce Art. 4º-A a Lei nº 5.349, de 06 de novembro de
2013, para incluir Homenagem Póstuma na Sessão Solene realizada nos Festejos Farroupilhas do
Município. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer pela aprovação do Projeto em
relação à forma e legalidade. Posto em discussão, seguido de votação o Projeto foi aprovado por
unanimidade. Falaram sobre a matéria os Vereadores Telmo Vieira e Nelson Martins. Na sequência o
Presidente com a concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a votação das proposições
adiante e as mesmas foram aprovadas por unanimidade: Requerimentos de Nº 169 a 182/2017. Pedido
de Informação de Nº 075/2017. Indicações de Nº 338 a 361/2017. 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 SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PP):
Cumprimentou o Presidente da Câmara, os demais componentes da Mesa Diretora, seus colegas
Vereadores e Vereadoras, e a comunidade que acompanhava a Sessão. Alegrou-se pelo retorno das
Sessões Ordinárias, por ser uma forma de contato com a comunidade, ao ser transmitido pelos veículos
de comunicação. Informou que a Casa estava encaminhando votos de pesar pelo falecimento da Dona
Lecy, a qual havia sido a primeira homenageada dessa Vereadora em seu mandato anterior, com o título
de cidadã benemérita, lembrando ter sido uma mulher forte e guerreira, que sempre colocou o seu
trabalho em função do próximo, como alfabetizadora, e lembrou que quando o seu esposo, Alceu
Martins foi prefeito do município, ela foi nomeada presidente da LBA, Legião Brasileira de
Assistência, explicando ser um cargo exercido de forma gratuita pela primeira dama do município,
quando entrou em contato com as comunidades mais carentes, sempre trabalhando em prol destas
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mesmas comunidades, prestando auxílio a famílias carentes, promovendo a campanha do agasalho,
distribuindo alimentos, leite em pó, medicamentos, tendo trabalhado muito também na comunidade
católica de São João Batista em Entrepelado, sendo uma mulher de que realmente merece respeito e
carinho. Mencionou ter recebido um material na Câmara, endereçado a sua pessoa, da Senhora Luci
Diefenbach, o qual gostou muito, pois normalmente os Vereadores estão habituados a receber apenas
críticas, recebendo sempre o lado negativo, daquilo que não foi feito, ou foi feito de uma forma que a
comunidade não gostou muito, sendo assim muito difícil de alguém lhes procurar com alguma sugestão
mais concreta, continuando dizendo que o material que recebeu, com desenhos feitos por ela, feitos à
mão, pintados, com várias sugestões para o município de Taquara, explicando que neste material ela
tratou sobre a questão da arborização em várias praças, em vários prédios públicos do município, com
sugestão de árvores, flores e arbustos, que são mais adaptados para esses lugares, enviando também
várias sugestões para o trânsito, para a pintura das faixas de pedestres, a colocação das sinaleiras,
afirmando serem sugestões muito boas de uma pessoa que tem um olhar bastante crítico para o local
onde ela vive, e também a vontade de ver Taquara como uma cidade mais bem cuidada pelos seus
moradores e pelo poder público, assim como a vontade de ter uma cidade mais bonita mais arborizada,
mais florida e mais limpa. Mencionou que quando se recebe esse tipo de material, é algo muito
gratificante, em primeiro lugar porque a pessoa que envia, acredita no trabalho do Vereador,
entendendo que estes colocam seu trabalho em prol da comunidade. Apontou não ser, juntamente de
seus colegas, detentora de todo o conhecimento para fazer com que as coisas funcionem da melhor
forma possível. Explicou que um trabalho feito sozinho não progride, mas com a união de forças entre
comunidade, poder público, e iniciativa privada, será notado e aos poucos construído. Agradeceu pelas
dicas e sugestões, dando certeza que serão levadas ao Executivo. Encerrou agradecendo também a
atenção de todos, e desejando-lhes uma excelente semana. VEREADOR ADALBERTO CARLOS
SOARES (PP): Saudou o Presidente da Câmara, os demais membros da Mesa, os colegas Vereadores e
Vereadoras, as pessoas presentes no Plenário, e a todos os ouvintes. Iniciou fazendo um apelo a toda a
comunidade que ainda não havia votado na Consulta Popular, explicando ser uma oportunidade de
escolher as demandas da nossa região, e disse ainda que havia vários itens para serem votados, e as
pessoas deveriam voltar em apenas um. Mencionou estar fazendo um trabalho para que as pessoas
também possam escolher o “item 4” que é o desenvolvimento rural, pois também na segurança é
importante, mas no desenvolvimento rural a ideia é que se a região fosse contemplada, seriam
instaladas antenas para pegar o sinal de internet também no interior, explicando que estão cientes de
que os agricultores precisam da internet também, porque as notas digital devem ser impressas
diretamente pelo produtor rural, então é muito importante ter internet no interior. Mencionou estar em
pleno funcionamento o plano de desenvolvimento rural, o qual é obrigatório a todos os municípios a
partir da portaria 415 de 2017 do Ministério da Agricultura e Pecuária, citou estar acontecendo reuniões
no interior, inclusive já participou de duas e tem sido bastante significativa participação dos
agricultores da área rural. Explicou que esse é um plano onde as pessoas podem dar sua opinião, um
plano que será por 20 anos então, portanto mesmo que troque a administração, esse plano continuaria
por 20 anos, e o Governo Exige, porque os municípios que não tivessem esse plano, não receberiam
verbas para serem aplicadas na agricultura, portanto é importante que seja feito. Parabenizou o pessoal
do departamento de agricultura da Prefeitura de Taquara e a Emater também, que são as duas entidades
que estão coordenando as reuniões do interior. Mencionou que na quinta-feira seguinte, dia 13, a
reunião seria na localidade de Entrepelado, no barracão católico, a partir das 13h30, abrangindo toda a
região da Linha Gonzaga, Entrepelado, e Três Pinheiros. Informou dia 8 em Tucanos, na Sede do
Sindicato Rural, e que no dia 26 de setembro haveria um grande encerramento que é uma Audiência
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Pública com todas as comunidades para fazer um fechamento deste plano. Fez uma indicação do
conserto do calçamento na Rua Cantuária de Brito, 499, em frente um abrigo de ônibus do Bairro
Empresa, pois os ônibus têm dificuldade de encostar-se àquela parada. Fez também uma indicação
referente ao desentupimento de esgoto no loteamento Olaria, na Rua 4, nº 1187, o qual também
encaminhou com foto na Secretaria de Obras. Mencionou ter ficado sabendo que os consertos de esgoto
a partir dos dias seguintes no Bairro Olaria seriam por conta da Corsan, já que assumiu aquele
loteamento a fará os concertos. Solicitou também que a Secretaria de Obras aproveite aquelas raspas de
asfalto que está sendo tirado ali no recapeamento da Faixa de Rolante, e aproveite colocando em todas
as ruas de chão batido da cidade, por ser um material muito bom que substitui o saibro. Finalizou
fazendo uma indicação à secretaria de trânsito para que faça pintura dos quebra-molas na localidade de
Padilha, pois haviam três quebra-molas lá estão muito mal sinalizados, faltando placa de sinalização,
podendo causar até um acidente para aquelas pessoas que não sabem que existe aquele quebra-mola.
Encerrou agradecendo e despedindo-se até a semana seguinte. VEREADORA CARMEM SOLANGE
KIRSCH DA SILVA (PTB): Cumprimentou o Presidente da Câmara, Vereador Telmo, os demais
Vereadores, e as pessoas presentes no Plenário. Mencionou que como alguns Vereadores, se não todos
os Vereadores, não parou de trabalhar, e informou ter entrado com os pedidos de providência ao
Executivo, por haver algumas pontes no município que estão em condições precárias, e devido a isso, a
população já procurou aos Vereadores, por ser onde passa transporte escolar, ônibus de linha,
caminhões carregados de pedra grês, sendo preciso que imediatamente se tome uma providência e
construir pontes novas. Segundo a Vereadora, não é possível realizar reparos, porque ao observar que
algumas pontes que andaram fazendo algum tipo de conserto, verificou que a madeira está podre, pois
há pontes que lá está há mais de 20 anos, em torno de 30 anos, e mencionou acreditar pelo tempo, a
madeira deve estar muito podre. Aproveitou estar falando em pontes e citou a ponte da ERS-020,
dizendo não querer ser repetitiva, mas afirmou ser uma preocupação muito grande para os Vereadores e
para a população taquarense, além de um desrespeito com a cidade de Taquara. Explicou que como
taxista de muitos anos (20 anos), transitando por várias cidades do Rio Grande do Sul, nunca tinha visto
uma sinaleira em cima de ponte, praticamente em um deserto, uma rodovia sem casa nenhuma, sendo
preciso parar, principalmente à noite. Lembrou que novamente estão se aproximando as eleições para
Deputados Estaduais e Federais, e com isso deixou uma pergunta no ar para seus colegas Vereadores,
sobre qual o deputado que até aquele momento, havia estado na cidade de Taquara com tudo isso que
estava passando a respeito dessa ponte há quatro anos para abraçar essa causa. Disse ainda que se teve
algum, era para lhe responderem, pois não havia visto nenhum Deputado tomando essa causa para si,
defendendo Taquara e demais vizinhos que passam diariamente por aquela ponte. Lembrou que as
providências com relação à ponte já foram prometidas para novembro do ano anterior, depois para
2017, e por último para 2018. Dirigiu-se ao Vereador Guido, dizendo que eles devem unir-se e pedir
para que as autoridades imediatamente tirem aquela sinaleira de cima da ponte. Solicitou então que na
mesma semana dessa Sessão, que verificassem essa situação e tomassem uma providência imediata a
respeito disso para terminar com essa “novela”. Encerrou dizendo que ao chegar 2018 estaria na
Tribuna querendo ver quem foi o Deputado que abraçou essa causa. Por último, agradeceu.
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou o Presidente da Câmara, os demais
componentes da Mesa Diretora, Vereadores e Vereadoras, assim como as pessoas presentes no
Plenário. Lembrou que apesar de estar retornando do recesso, o trabalho foi dado continuidade, por
todos os Vereadores, afinal são procurados a qualquer momento, estando em recesso ou não. Apontou
também que a Casa continuou funcionando normalmente com os funcionários atendendo a população,
os encaminhamentos, nas reuniões propostas os Vereadores continuam participando, e dirigiu-se ao
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Vereador Telmo, mencionando que o Parlamento Metropolitano esteve envolvido nesse período de
recesso, parabenizando-lhe por ser um dos Vice-Presidentes do Parlamento Metropolitano, o que
poderá trazer frutos no futuro. Citou que a participação é fundamental, mencionando que no dia da
eleição do Parlamento Metropolitano ocorreu uma reunião na Prefeitura de Taquara, onde foi tratado o
Cercamento Eletrônico do Paranhana, onde o Governo propõe ajuda e um milhão de reais, mais os
recursos que os municípios têm. Citou ainda que entre o legado da Copa, ficou uma estrutura em Porto
Alegre, que pode controlar o vídeo-monitoramento de toda a região metropolitana e até de outros
lugares, porque atualmente essa estrutura que ficou da Copa sendo usada em Porto Alegre, utiliza
apenas 5% da capacidade dessa estrutura, mencionando que o Vale dos Sinos já se mobilizou, assim
como o Vale do Paranhana, devido ao fato de haver uma capacidade, e no dia que esgotar aquela
capacidade não adianta se movimentar para querer um espaço para ter o vídeo-monitoramento
controlado em Porto Alegre, e mais nessa região do Vale do Paranhana. Mencionou que esteve lá, e
estão sendo feitas as tratativas, e está sendo feita uma Moção encaminhando ao Governo que atenda a
essa reivindicação e ajude nesse de sistema de cercamento eletrônico para a segurança pública.
Comunicou estar solicitando uma agenda nessa Casa, para fazer um encontro para tratar com um a
Brigada Militar, o Conselho Tutelar, a Secretaria de Segurança do Município, para se tratar sobre a
segurança no Parque do Trabalhador. Argumentou que está complicado e cabe aos Vereadores
buscarem uma alternativa para levar segurança para as pessoas que utilizam diariamente o Parque do
Trabalhador. Informou estar encaminhando solicitação de conserto de um bueiro na ERS-115, e outro
na Estrada do Feixe ao acesso a uma estrada secundária na Batedeira. Mencionou também estar
solicitando melhor sinalização na Rua Pinheiro Machado, principalmente da Rua Picada Gravatá em
direção a Av. Sebastião Amoretti, argumentando que como a Prefeitura está fazendo uma canalização
nova para vir um capeamento asfáltico, a Prefeitura sinaliza precariamente com fitas, e durante a noite
essas fitas são arrancadas, e devido a isso, já caíram veículos nesses buracos, portanto solicitou que a
secretaria possa fazer uma sinalização melhor, até que possa resolver a situação daqueles buracos.
Mencionou a importância do Calendário de Podas para o Município, que melhorou de um ano para o
outro, mas mencionou que em outros municípios existem garras que pegam esse galho e colocam em
cima da caçamba, o que em Taquara, é feito tudo manualmente, levando um tempo muito grande.
Mencionou que as podas estão feitas, e a estrutura que se tem é insuficiente para atender a demanda,
portanto apontou a necessidade de um adaptador em uma retroescavadeira onde se tira a coxa, e essas
garras pegam e largam em cima da caçamba ou do caminhão que está fazendo essa limpeza, para que
assim tenha maior agilidade, pois quando a poda das árvores demora, as folhas caem, e pode entupir os
bueiros. Mencionou que o Município não tem uma drenagem de qualidade, precisando ser feito um
estudo, para que se possa evitar até enchentes. Mencionou estar encaminhando votos de pesar pelo
falecimento da Dona Lecy Teixeira Martins, que faleceu no dia 22, esposa do Ex-Prefeito Alceu
Martins, Deputado Estadual Alceu Martins. Também ao Sérgio Luiz Marinho da Silva que também
faleceu dia 6 de julho, e o Sr. Turibio José Machado, que veio a falecer dia 29. Comunicou que estaria
se afastando por 15 dias, abrindo espaço para o segundo suplente do Partido Progressista, desejando-lhe
sucesso. Mencionou acreditar em ter dias melhores para o município. Encerrou despedindo-se.
VEREADOR LEVI BATISTA DE LIMA JUNIOR (PTB): Saudou o Presidente da Câmara, a Mesa
Diretora, aos demais Vereadores, salientando o Vereador Adelar, e a toda a comunidade que
acompanhava a sessão. Parabenizou a Secretaria Municipal de Educação e também ao executivo
Municipal, pelo Curso de Capacitação para Professores, com a presença do Professor Doutor Pedro
Demo, um homem com quase 70 anos que está muito além do tempo, pois há 20, 30 anos já fala certas
coisas que são verdadeiras, sendo uma delas que não adianta de nada se ter 200 dias letivos e os
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estudantes estarem aprendendo menos, citando que em sua época de estudante eram 180 dias letivos,
porém, se estudava mesmo. Mencionou que atualmente se inventa um monte de “marolinhas”, muitas
vezes com sábados letivos em que vai um grupo de professores apenas para cumprir o horário, e
também um grupo de alunos para jogar futebol. Parabenizou por esta excelente aula que foi dada, a
Secretaria de Educação, e ao Prefeito Tito. Parabenizou também alguns empreendedores Taquarenses,
já tendo usado a Tribuna para fazer isso quando parabenizou as irmãs Ghesla pela terceira unidade, e
agora tem mais duas situações, pois segundo o Vereador, todos falam em crise, e ainda assim, ele vê os
comerciantes investindo. Citou que a Carbosinhos ampliou a loja, criando um design interno muito
bonito, e mencionou que sempre ia lá, mas agora tem ido até para apenas bater papo ou tomar café
quando lhe sobra tempo. Parabenizou ao Marco e a Kika, que conseguiram tornar ali uma área muito
mais útil para a cidade, apesar da crise, aproveitando um nicho que havia. Apontou também a Ferragem
Nestor, que abriu mais uma unidade em Taquara no Bairro Santa Rosa, fazendo questão de citar,
porque muitas vezes o povo só reclama da vida, que não tem emprego e a coisa está feia, mas alegrouse por haver pessoas assim, investindo também. Comunicou que o Município através da Secretaria de
Saúde estará fazendo até outubro deste mesmo ano, um grande mutirão para zerar a demanda reprimida
de atendimento para pacientes com glaucoma, que antes eram encaminhados para outros municípios,
principalmente a Porto Alegre, contudo atualmente a mesma clínica que atende muito bem em Igrejinha
iria zerar os casos de glaucoma que eram encaminhados para Porto Alegre. Continuou afirmando ter
sido aprovado na semana anterior a dessa Sessão, tendo sido publicado um dia antes no Diário Oficial,
que essa clínica estava devidamente habilitada para esse fim, receberia a verba e zeraria a demanda
reprimida de casos de glaucoma com atendimento na região. Informou que a segunda coisa boa é que
até dezembro, haveria outro mutirão de cirurgias de catarata, por ser sabido que é uma demanda muito
grande que há em relação a isso, e afirmou que se até dezembro se não zerar, chegará bem perto.
Comunicou também que a unidade móvel odontológica que fica parada muito tempo atrás do Posto
24 Horas, a qual já foi muito utilizada, já havia sido feita a revisão mecânica, precisando apenas de uma
cadeira odontológica, a qual estava sendo adquirida, para que essa unidade móvel finalmente volte a
atender dentro do programa saúde na escola às 20 escolas envolvidas neste programa. Apontou que
uma das suas indicações foi para que fosse instituído no município o Setembro Amarelo que algumas
pessoas talvez nunca tenham ouvido falar disso, porém segundo o Vereador, é algo bastante importante
que já existe desde 2014 não só no Brasil, mas em todo mundo, explicando ser uma campanha de
conscientização sobre a prevenção do suicídio, com objetivo direto de alertar a população a respeito da
realidade do suicídio no Brasil e no mundo, e continuou dizendo que paralelo a isso, também solicitou
um cuidado especial para a prescrição, e para a simples troca de receitas de pacientes psiquiátricos, pois
alguns terminam se auto-medicando, muitas vezes só entregando um papel sem ao menos passar por
um clínico. Apontou que os Vereadores não estão alheios às demandas da comunidade, pois sabem que
há muito que ser feito e estão sempre prontos a buscar melhorias, mencionando que os constantes
problemas do hospital tem sido motivo de muito trabalho e a articulação para que ele permaneça
funcionando. Afirmou que em hipótese alguma se pode deixar que o hospital feche, justificando que o
Prefeito Tito, o Vice-Prefeito Helinho e todos os Vereadores, lutam juntos e continuariam lutando
juntos. Encerrou dizendo que as dificuldades devem ser usadas para crescer, e não para desencorajar,
pois o espírito humano cresce mais forte no conflito. Agradeceu ao Presidente, deixou um grande
abraço e desejou que o grande criador ficasse ao lado de todos. VEREADOR LUIS FELIPE LUZ
LEHNEN (PSDB): Saudou o Presidente e todos os demais membros da Câmara de Vereadores, em
especial a plateia que acompanhava no Plenário ou pelas plataformas de mídias digitais. Iniciou seu
pronunciamento dizendo que infelizmente na volta ao trabalho, o tema que trouxe era um tema
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recorrente que demonstra toda a falta de perícia, inaptidão e incapacidade administrativa que a
Administração Municipal desde o ano anterior vem tendo em relação ao Hospital Bom Jesus. Lembrou
que algumas Sessões atrás, ele fez algumas denúncias, as quais foram inclusive rebatidas por colegas
Vereadores, que desinformados defenderam cegamente o Governo Municipal. Justificou que o que
rebatido numa segunda-feira, foi confirmado pela imprensa local em reportagem representada pelo
Jornal Panorama, em que os profissionais do Hospital Bom Jesus apontava exatamente as mesmas
coisas as quais ele disse na Tribuna. Expressou que ao longo de todos os dias deste recesso ao qual foi
contra, não houve um dia sequer que não “pipocou” reclamações e redes sociais sobre a situação
catatônica do Hospital Bom Jesus, inclusive destacou o resultado de uma auditoria realizada pelo
Cremers nas instalações do Hospital Bom Jesus, a qual pede pela Interdição Ética do hospital,
exatamente como aconteceu em 2007. Afirmou ser imperativo imprescindível dizer que tem lutado
desde que assumiu o mandato, e ainda antes como membro ativo da sociedade, como participante de
entidades de voluntariado, como cidadão preocupado com a saúde pública, pela manutenção das portas
abertas do hospital. Citou que o Governo do Estado tem feito sua parte, repassado sistematicamente
valores volumosos a casa de saúde, e por um levantamento feito através dos portais de transparência, é
possível encontrar repasses na ordem de mais de sete milhões de reais de janeiro a julho de 2017 para o
HBJ, somando a este valor os repasses feitos pela Prefeitura Municipal, inclusive com anuência da
Câmara, que aumentou os valores dos repasses, reprogramando o pagamento se retroagindo datas com
desculpas que os serviços de saúde não fossem prejudicados, chegando à proximidade de 10 milhões de
reais em apenas um semestre para que se tenha um serviço de atendimento de média e alta
complexidade no município. Afirmou saber que fazer saúde pública custa caro, mas que 10 milhões de
reais está longe de ser pouca coisa, e salientou que o serviço entregue a comunidade está ainda mais
longe de justificar tal investimento. Destacou que muitos médicos e o corpo clínico tem estado
preocupados com o estado do hospital, e segundo o Vereador, felizmente, ninguém mais fala em parar
os serviços como antes se falava, querendo apenas que o hospital funcione em condições adequadas,
com medicamentos, e com estrutura de trabalho que dê segurança a quem trabalha, e a quem vai até o
hospital. Afirmou ser momento de a Câmara tomar conhecimento do resultado dos apontamentos do
Cremers, e cobrar do executivo, que é o responsável pela nomeação do ISEV, a solução imediata dos
problemas, afinal de contas se não se agir, estará correndo o risco do fechamento do hospital, um
momento que se deve ter sabedoria e humildade, para unir as mãos, descruzar os braços, e trabalhar
pela saúde pública do município, porque se fechar hospital, dificilmente se conseguirá reabri-lo, em
função da idade do prédio, do desgaste do prédio, e em função de uma série de outros fatores que em
visita ao mesmo poderiam ser levantados. Destacou a comissão de saúde para que organize uma
reunião com Executivo Municipal, com o ISEV, com o Conselho Municipal de Saúde, para que juntos
possam entender o que está acontecendo naquela casa, e possam participar de forma direta para juntos
buscarem uma solução adequada, e não expor novamente a sociedade ao caos. Encerrou desejando uma
boa semana a todos. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL (PSC): Saudou o Presidente da
Câmara, os demais colegas Vereadores, a comunidade presente, e fez ainda uma saudação especial o
Vice-Presidente do PSC, seu xará Moisés, também o Secretário de Desenvolvimento e Agricultura
Antonelo, e por último ao Vice-Prefeito Dr. Hélio. Repetiu o que foi dito anteriormente, que embora
nos últimos dias a casa esteve em recesso, os Vereadores continuaram trabalhando, diferente do que
muitos pensam, que o trabalho do Vereador se restringe a Sessões da Câmara, algo que segundo ele não
é verdade, pois o Vereador trabalha todos os dias, inclusive sábado e domingo, pois sempre que são
chamados estão presentes, e ao acompanhar o trabalho dos demais Vereadores, afirmou que todos os
demais Vereadores trabalham dessa forma, sem horário e sempre atendendo a comunidade. Mencionou
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que nesses dias que passaram, acompanhou um trabalho que está sendo feito pela Secretaria de
Desenvolvimento, parabenizando o Secretário Antonelo pela condução de trabalho, que é um PMDR
(Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Taquara). Explicou que este trabalho consiste em
10 reuniões que diversas delas já foram feitas em Padilha, Pega Fogo, Olhos d'Água, Arroio Grande,
Ilha Nova, Santa Cruz da Concórdia, Vila Tereza, e acontecerá em Entrepelado, Tucanos e Fazenda
Fialho, onde se reúne a comunidade do interior, os agricultores, os moradores da localidade, juntamente
com a Secretaria da Agricultura, com a Emater, com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com o
Sindicato dos Produtores Rurais, Sicredi, Cocred, e se discute junto a comunidade, sobre quais são as
dificuldades que aquela comunidade enfrenta, quais são os pontos positivos que aquela comunidade
tem para que possa se desenvolver um plano de desenvolvimento, e para que o poder público possa
saber quais as dificuldades e quais os pontos fortes que se tem para poder investir e avançar. Convidou
a comunidade do interior para que se faça presente, comunicando que na quinta-feira seguinte a sessão
seria em Enterpelado, na próxima terça-feira em Tucanos, e na próxima quinta-feira em Fazenda
Fialho. Comunicou também que dia 26 de setembro às 13h30 haveria uma Audiência Pública no
Plenário, sendo necessário que todos os agricultores e todos os moradores do interior participem para
que possam deixar a sua opinião para que no final possa se desenvolver o esse plano de
desenvolvimento rural, para que nos próximos vinte anos seja possível colocar isso em prática,
independente do governo, pois este plano estaria desenvolvido e implantado no município. Explicou
que esse plano viria como projeto de lei para ser votado, e que os próximos governos possam
desenvolver esse plano, fazendo com que a agricultura possa crescer e desenvolver. Mencionou que a
comunidade de Olhos d'Água fez um pedido para que a Secretaria de Obras através do setor de
iluminação possa dar uma passada na comunidade e consertar as lâmpadas que estão bastante precárias.
Encerrou agradecendo e desejando uma boa semana a todos. VEREADORA MÔNICA JULIANA
FACIO (PT): Saudou a Mesa Diretora em nome do Vereador Telmo, Presidente da mesma, os
servidores da Câmara, suas colegas Vereadoras, seus colegas Vereadores, o público presente, a
Administração Pública em nome do Vice-Prefeito Dr. Hélio e todos que acompanhavam pelos veículos
de comunicação. Parabenizou o Secretário de Educação, Professor Edmar, pelo acerte na escolha do
palestrante para começo do segundo semestre, o Professor Sociólogo Doutor Pedro Demo, citando que
ele trabalha muito na perspectiva de que os alunos sejam autores, que possuam reflexão, que tenham o
poder de criticidade, que sejam pesquisadores e que não aceitem as coisas prontas. Citou que o
momento vivido no Brasil, em meio a uma crise ética gigantesca, deve-se fazer o rompimento dos
paradigmas morais e adentrar ao paradigma ético, sendo segundo ela, necessário escutar o Pedro Demo
no alto dos seus 70 anos. Mencionou que no período de recesso, articulou-se muito trabalhando na
perspectiva da educação. Informou ter se reunido com um grupo de professores e alunos, ligados ao
processo de educação, se mobilizando e reorganizando um fórum permanente pela educação pública de
qualidade, que se formou, seis anos antes dessa Sessão, quando se começou a fazer uma discussão a
respeito da implantação do Instituto Federal em Rolante. Mencionou que naquele momento queriam
trazer o Instituto Federal para a região, e agora a reorganização do fórum é pra manter o investimento
do Governo Federal e o repasse de recursos para o IFSul na totalidade do recurso final, justificando que
atualmente, cerca de 40% do recurso final o Governo Federal está cortando, inviabilizando a
permanência de alguns cursos nesse espaço. Citou que já foi discutida a PEC 55 que congela
investimentos em saúde e educação por 20 anos e que se sente a nível regional com a falta de incentivos
junto ao Instituto Federal. Mencionou também ter se reunido com grupo de estudantes para fazer uma
discussão a respeito da maior atrocidade contra o trabalhador e contra principalmente a futura geração
da nação, que é Reforma Trabalhista, a qual permite que uma mãe que esteja amamentando, ou uma
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mulher em situação de gravidez, trabalhe em local insalubre, retirando direitos e aumentando o tempo
de trabalho. Apontou estar avançando numa ação na região junto ao Comitê Regional Contra o
Desmonte da Previdência e Desmonte Trabalhista e pelas Diretas-Já. Continuou dizendo também estar
lado a lado com os professores do estado juntamente com o CPERS-Sindicato, dando um total apoio a
resistência desses servidores contra a PEC 261 (que extingue o tempo de serviço para gratificações), a
PEC 242 (que extingue a licença-prêmio por assiduidade), a PEC 256 (que impede a cedência para
atuação em sindicatos), a PEC 258 (que acaba com os adicionais por tempo de serviço), a PEC 257
(que retira a obrigatoriedade do governo de pagar o décimo terceiro salário em dia, e com uma falta de
mais ou menos 400 professores na rede pública Estadual. Solidarizou-se por ser horrível ter que escutar
de seus colegas professores, precisarem estar penhorando e vendendo seus bens para cobrir dívidas no
banco, tendo anos e anos de trabalho. Encerrou com uma referência de Paulo Freire, o qual diz que
“a escola é gente então se escola é gente, nós precisamos cuidar da nossa gente”, afirmou então que seu
mandato tá muito à disposição de todos os professores e de todos os alunos da região para fazer o
debate e fazer o avanço contra essa agenda de retirada de direitos, principalmente naquilo que se
potencializa, que é o espaço da educação, porque a educação é a única possibilidade de mudança de
realidade. Desejou uma boa noite a todos e a todas, finalizando com as frases “nenhum direito a menos”
e “todos pela educação”. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou a Mesa
Diretora e seus demais colegas Vereadores. Mencionou ter conversado com os responsáveis pela
iluminação pública, os quais disseram que iriam para o lado de Açoita Cavalo, e depois desceriam para
fazer uma revisão. Citou estar pagando três taxas de iluminação, mesmo tendo duas, e nunca reclamou,
mas não se deve demorar muito para fazer as revisões, pois mesmo que tenha queimado apenas uma ou
duas, quem está lá, está pagando o preço para ter iluminação pública. Afirmou ser o mesmo que pagar
imposto, pois se paga imposto de carro e o Prefeito não faz as estradas. Mencionou ter pago de dois
carros, no valor de quase R$ 4.000,00, sendo que R$ 2.000,00 ficou para o município, e não foi feito
nada. Informou que o Alfredo patrolou a Estrada da Cachoeira, mas não colocaram saibro, e se tivesse
ocorrido uma chuva forte, em seguida já estaria cheio de buracos. Explicou que seria serviço perdido do
Alfredo e da patrola, jogando dinheiro fora. Mencionou ter entrado com uma indicação referente a uma
árvore que se encontra ao lado da ponte da Rua Pinheiro Machado sobre o Arroio Taquara, a qual foi
solicitada a retirada há mais de dez anos, e segundo o Vereador, caso essa árvore caísse em um dia de
chuva, traria a parede do arroio para dentro. Informou ter feito nova indicação, mas não quer que
apenas olhem, mas que façam o serviço. Lembrou ter dito na votação do RPPS que não falaria sem
documento, mas afirmou que não estava sendo passada a realidade, ou a verdade, pois muitos
Vereadores haviam dito que essa Administração havia pagado R$ 14.000.000,00, mesmo com ele
dizendo não ser verdade, então apresentou o documento de que aquela história foi uma grande mentira,
pois no ano de 2013, explicou o Vereador, houve um rendimento de R$ 100.299,29, em 2014 houve
R$ 1.006.738,70, em 2015 R$ 1.835.588,00, e em 2016 R$ 2.321.760,00 até junho. Apontou que foi
passada informação errada para os Vereadores, e provada através de documento, e afirmou que se
alguém tiver dúvida, ele faz cópia, certificando ser uma informação assinada pela presidente do fundo.
Comentou que a situação é difícil e segundo o Vereador, iria piorar, pois o Presidente Michel Temer
havia conseguido que a bancada ruralista vote nele, pois os 10 milhões (de reais) que eles devem de
INSS será perdoada uma parte e o restante será pago em longo prazo. Afirmou ser uma legítima compra
de voto, e que deveria ser preso na hora, por não serem eles que pagam. Mencionou estar à semana
inteira recebendo de seu Deputado que votou favorável aos municípios do ISSQN, contra o veto, mas
afirmou que adianta e não precisa lhe procurar, querendo saber como ele votou lá, se a favor ou contra
na reforma trabalhista. Questionou sobre qual empregado negociaria com Roberto Argenta. Afirmando
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que quem está decidindo as cabeças é quem não conhece exatamente nada. Encerrou dizendo que se
votasse contra a população ele estaria fora. Neste momento, o Presidente da Câmara, Vereador
Telmo Vieira transferiu o exercício da presidência ao Vereador Moisés Cândido Rangel para que
pudesse se manifestar em tribuna. VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou a Mesa Diretora,
as colegas Vereadoras, os colegas Vereadores, o Vice-Prefeito, e todas as pessoas que acompanhavam a
Sessão. Mencionou estar retornando as Sessões Ordinárias, motivado por não abreviar os trabalhos
enquanto estava no recesso, mas se aprofundando cada vez mais e conhecer cada vez mais a
necessidade da população taquarense mediante as ações do poder público. Citou ser sabido que a
administração Municipal Faz o possível para atender a contento, mas está muito aquém por os recursos
serem poucos, e atingem diretamente na saúde, na segurança, no desenvolvimento e também na
educação. Justificou que isso motiva a procurar parcerias no Estado e no Governo Federal, para que se
consiga trazer recursos para o município e esperança para a comunidade taquarense. Afirmou que
conhecendo a realidade da comunidade taquarense, se vê o descaso que algumas empresas prestadoras
de serviço, como a RGE vem trazendo para o cidadão, sendo um deles referente a troca dos postes de
madeira por postes de concreto. Mencionou haver uma lei municipal de nº 5457 de 2014, que
estabelece a instalação de postes de concreto para redes elétricas e de telefonia no município de
Taquara , contudo esta lei não está sendo cumprida por essa empresa. Justificando ter fotos e relatos de
pessoas que estão realmente apavoradas, estão sentindo insegurança, e os vereadores realmente andam
em contato com a comunidade e veem essa necessidade de realmente ser efetuada a troca desses postes,
acredita ser preciso tomar algum posicionamento, portanto solicitou a Mesa Diretora que seja realizada
uma reunião no Plenário com data a ser definida, com a participação de representantes RGE para tratar
sobre este assunto. Argumentou haver uma situação no Passo da Ilha, onde um poste de energia elétrica
está meramente encostado em um toco de árvore, o que causa insegurança e a preocupação para com a
comunidade, e por preocupar-se com a comunidade, tem feito estes encaminhamentos. Mencionou ter
entrado em contato com o Secretário Distrital de Padilha e com a comunidade, ciente de que o cobertor
é curto, e ainda assim atendeu a comunidade com patrolamento na estrada geral de Ilha Nova, e na
Estrada Geral de Padilha. Expressou a preocupação da comunidade com a saída das doutoras que
estavam atendendo em algumas UBS em localidades do interior. Mencionou que ao entrar em contato
com o Secretário de Saúde Petri, lhes informou que as comunidades serão atendidas, não da maneira
como estavam sendo, pois até a que se organize e a situação mais médicos esteja tranquila no
município, para que realmente retomem os trabalhos a contento na comunidade. Encaminhou votos de
congratulação à Associação de Moradores da Padilha na pessoa do Presidente da Associação Wilmar
Dias dos Santos, pelo empenho e pelo comprometimento que vem fazendo todo o quadro de Diretoria
da Associação Comunitária de Padilha, referente à Gestão na Escolinha Comunitária Vovó Mina, a qual
completou dois anos de existência, contemplando a necessidade daquela comunidade parabenizando
também a todos os envolvidos, aos funcionários da escola, à comunidade que participa e que é parceira,
e agradeceu a Administração Municipal por entender essa necessidade naquela comunidade. Disse que
tinha mais o que falar, mas agradeceu a Deus por estar representando a sua comunidade, e ciente de
estar vivendo momentos difíceis na política brasileira, onde segundo ele, os representantes na grande
esfera não dão o exemplo a ser seguido. Encerrou seu pronunciamento com uma frase que diz “a
esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem, a indignação nos ensina a não aceitar as
coisas como estão, e a coragem de mudá-las”. Afirmou ser preciso ter coragem de mudar, coragem de
enfrentar essas dificuldades com união, respeito e dignidade principalmente os políticos ao seu povo.
Desejou uma boa semana a todos e que ficassem com Deus. Após a Palavra em Expediente, diante da
aprovação do Requerimento Nº 169/2017, de autoria do Vereador Guido Mario, no qual solicita pedido
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de licença do mandato de Vereador, o Presidente convidou a todos para permanecerem no Plenário,
pois em seguida iria realizar reunião do Ato de compromisso legal e entrega do Diploma e da
Declaração de Bens com transmissão automática ao cargo de Vereador, a partir do dia 05 de agosto do
corrente ano ao Senhor Adelar Marques, 2º Suplente do PP. Nada mais havendo a tratar, às 19h40min,
o Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia 07 de
agosto de 2017, às 18 horas no Plenário desta Casa, lembrando que neste dia às 17h ocorrerá Audiência
Pública para prestação de Contas do 1º Quadrimestre do Relatório de Monitoramento da Gestão em
Saúde de Taquara. 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, 02 de agosto de 2017.
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