ATA Nº 4.222
Aos 07 dias do mês de agosto do ano de 2017, às 18h08min, no Plenário da Câmara de Vereadores de
Taquara/RS, realizou-se a 27ª 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), Adelar Marques (PP), Carmem Solange Kirsch da Silva (PTB), Daniel Laerte Lahm (PTB), 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). Ausente a Vereadora Sandra Beatriz Schaeffer (PP) por
motivos de saúde. 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 e
transmitidas ao vivo, através do Blog do Masutti e Rádio Taquara. 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. A seguir o Presidente convidou o Diretor Geral
do Campus de Rolante do Instituto Federal do RGS, senhor Jesus Rosemar Borges, para fazer uso da
Tribuna Popular, pelo tempo de até 15 minutos, conforme solicitação da Vereadora Mônica Juliana
Facio, protocolada no dia 4 de julho de 2017, de acordo como determina a Resolução Nº 07/2001. Na
sequência o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa procedesse na leitura das documentações
que deram entrada nesta Casa para publicidade das mesmas. Antes disso a Vereadora Mônica Facio,
solicitou a retirada de pauta da Moção de Apoio nº 016/2017, de sua autoria, para readequação de texto
e posterior apresentação em Plenário. O Presidente deferiu de plano a referida solicitação. Ofício do
Senhor Prefeito Nº 446/2017: Comunicando que durante o período de afastamento do Vereador Guido
Mario Prass Filho da Câmara Municipal de Vereadores, ficará como representante de Líder de Governo
o Vereador Levi Batista de Lima Júnior. Ofício D.L. Nº 435/2017 ao Prefeito Municipal, senhor Tito
Lívio Jaeger Filho: Transferência do duodécimo no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Correspondência recebida: Convite da Administração Municipal, para a 1ª Conferência de Vigilância
em Saúde, que ocorrerá amanhã (08), no Auditório do Cimol, das 08h30min às 12h e das 13h às 17h.
Convite da Brigada Militar de Taquara, para a solenidade que formará no município 400 alunos de 5º
anos pertencentes a estabelecimentos de ensino das redes estadual, municipal e particular participantes
do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – PROERD. O evento será realizado
no dia 31 de agosto de 2017, às 14h30min, no Ginásio do Colégio Santa Teresinha. Ofício Circular
SMECE nº 008/2017, informando os temas de comemoração da Semana da Pátria deste ano, bem como
convidando as datas dos próximos eventos relacionados à referida Semana. Comunicados do Ministério
da Educação, de acordo com a legislação vigente, informa liberação de recursos financeiros destinados
a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Após a
leitura da matéria o Presidente fez o seguinte comunicado: Externou para conhecimento de todos que
foi recebido por esta Presidência Ofício da Promotoria de Justiça de Taquara, requerendo que fossem
tomadas providências para auxílio na solução do problema de água e esgoto no Loteamento Olaria do
Bairro Empresa. Mediante a isto e dando atenção a este órgão ministerial foi agendada e realizada
audiência de mediação nesta Casa Legislativa, no dia 1º de agosto do corrente ano, às 10h, com a
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participação do Executivo Municipal, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, CORSAN, Mesa
Diretora e Assessoria Jurídica desta Casa. Nesta mediação foram discutidos os problemas de
esgotamento no Loteamento Olaria e da rede pluvial. Nesse sentido ficou decidido que será
encaminhado a esta Casa até o dia 1º de setembro deste ano um cronograma de ações a serem realizadas
por parte da Corsan e por parte do Executivo Municipal, através das Secretarias competentes, para que
sejam providenciadas melhorias, principalmente com relação à Estação de Tratamento de Esgoto
(ETE), que no momento encontra-se desativada. Neste cronograma também deverá constar o prazo em
que serão realizadas tais melhorias. O Presidente complementou dizendo que o Legislativo Taquarense
estará acompanhando o referido processo. Prosseguindo com os trabalhos o Presidente abriu a Ordem
do Dia solicitando que a Diretora procedesse na leitura dos Projetos e Moções em pauta acompanhados
dos Pareceres, para posterior deliberação em Plenário. ORDEM DO DIA: 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.
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. Posto em discussão,
seguido de votação o Projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes, estando ausente a Vereadora
Sandra Schaeffer. Falaram sobre a matéria os Vereadores Luis Felipe e Levi Batista. PROJETO DE
LEI Nº 090/2017 (Executivo Nº 073) Institui o Programa de Recuperação Fiscal do Município de
Taquara – REFIS. 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. Posto
em discussão, seguido de votação o Projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes, estando
ausente a Vereadora Sandra Schaeffer. Falaram sobre a matéria os Vereadores Luis Felipe, Levi
Batista, Adelar Marques, Nelson Martins e Sirlei Silveira. 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. 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. Posto em discussão, seguido de votação o Projeto foi aprovado por
unanimidade dos presentes, estando ausente a Vereadora Sandra Schaeffer. Falou sobre a matéria o
Vereador Levi Batista. 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.
A Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável a presente Moção e a mesma foi
aprovada por unanimidade dos presentes, estando ausente a Vereadora Sandra Schaeffer. Falaram sobre
a matéria os Vereadores Adelar Marques, Luis Felipe, Telmo Vieira, Nelson Martins e Sirlei Silveira.
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. A Comissão de
Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável a presente Moção e a mesma foi aprovada por
unanimidade dos presentes, estando ausente a Vereadora Sandra Schaeffer. Falaram sobre a matéria os
Vereadores Telmo Vieira, Levi Batista, Mônica Facio 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 dos presentes: Requerimento de Nº 183/2017 (a Casa
associou-se a este Requerimento). Indicações de Nº 362 a 373/2017. 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: VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES (PP): Saudou o
Presidente da Câmara, os demais membros da Mesa Diretora, seus colegas Vereadores e Vereadoras,
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em especial o Vereador Adelar Marques desejando-lhe boas vindas e saudando também a todos os
ouvintes. Apontou ter sido votada a lei sobre os Refis, para que as pessoas possam quitar seus débitos
junto a Prefeitura. Explicou que os descontos podem chegar até 100% na hora de pagar seus IPTUs,
pois quem paga à vista tem 100% de desconto nos juros e multas, e o restante varia de 90%, 80%, 70%,
60% de acordo com o número de parcelas que o contribuinte quer pagar, e lembrando que o período de
pagamento seria de 21 de agosto até 21 de novembro. Sugeriu que a população procurasse a Tesouraria
da Prefeitura e aprovasse essa oportunidade para quitar os seus débitos, o que é muito importante para o
município. Comunicou que dia 7 de agosto o CTG O Fogão Gaúcho estaria comemorando 69 anos de
fundação, sendo o segundo CTG do Estado do Rio Grande do Sul, o qual tem muitas histórias e por ali
passaram muitos cidadãos e cidadãs que se formaram com muito respeito nessa casa que cultiva as
tradições gaúchas. Transmitiu seu abraço e carinho toda patronagem e as pessoas envolvidas em manter
acesas as tradições que são tão importantes para os taquarenses. Convidou a todos para o baile
comemorativo no dia 19 de agosto, com animação do conjunto Alma do Pampa. Mencionou ter feito
uma indicação para a Secretaria de Obras, que fizesse um mutirão de ensaibramento da Estrada de
Entrepelado, comentando ter estado lá na semana anterior, e constatou que estava faltando saibro.
Informou que na consulta popular, infelizmente a cidade não atingiu os votos necessários para se
arrecadar verbas para o município, faltando quatro votos do que era estabelecido para a consulta
popular. Lamentou-se pela população não ter participado mais na consulta até porque este ano a
Consulta Popular estava bem mais prática de se fazer, mas infelizmente não foram atingidos os votos
necessários, correndo o risco de Taquara não conseguir ser contemplada com verbas do Governo do
Estado. Comunicou que na mesma semana dessa Sessão, aconteceriam as últimas duas reuniões do
Plano Municipal de Desenvolvimento Rural no interior, com a participação da comunidade, sendo dia 8
de agosto nas localidades de Tucanos, Alto Tucanos, Santa Rosa, Picada Francesa e Lajeadinho, a partir
das 13h30, na Sede do Sindicato, em Tucanos, no antigo Salão Redondo. Comunicou que no dia 10 de
agosto seria a vez da sociedade de Fazenda Fialho, com reunião na Sociedade União da Paz, com a
região de Fazenda Fialho, Morro Negro, Figueirão, e Paredão Baixo, convidando a toda comunidade.
Encerrou agradecendo a todos e despedindo-se até a próxima oportunidade. VEREADORA
CARMEM SOLANGE KIRSCH DA SILVA (PTB): Cumprimentou a Mesa Diretora, os demais
Vereadores, as demais pessoas presentes no Plenário. Informou que em Fazenda Fialho, na noite
anterior a essa Sessão, aconteceu uma grande tragédia, portanto o povo dali e de demais localidades
estão enlutados com as atitudes dos jovens que lhes causa essa revolta e essa preocupação, deixando
também os pais enlutados, e deixou então seus sentimentos a essa família enlutada e também uma
família de outro jovem de Gravataí. Mostrou-se preocupada em se descobrir uma maneira de chamar
mais os jovens para dentro das escolas, dando mais tempo de ensino para tirar estes jovens das ruas,
para que deixem de se envolver com rachas, drogas, entre outras coisas. Citou que vendo e lendo
algumas reportagens, fez uma indicação de Projeto de Lei ao Executivo Municipal que junto da
Secretaria de Educação faça um estudo e imediatamente para incluir no currículo das escolas
municipais a disciplina de educação financeira. Justificou estar pedindo isso pela escola ser o ambiente
mais completo e próprio para educar financeiramente as crianças e jovens, visando a contenção de uma
sociedade mais consciente no uso do dinheiro. Expressou ter lhe chamado atenção, que esse projeto já
está em execução, na cidade de Porto Alegre. Citou uma reportagem com o título “Jovem gaúcho se
perde nos gastos” e texto que explica que quase 40% dos pagamentos em atraso são consumidores com
idade de 16 a 20 anos, e continuou dizendo que conforme a CDL da capital e demais cidades, entre as
ambições para a construção de uma carreira, os pequenos luxos do cotidiano e os momentos de lazer, os
jovens são grandes consumidores de produtos e serviços. Citou também o crédito fácil, o qual faz com
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que os jovens sem o conhecimento abram este crédito e façam um financiamento que depois não
consegue mais pagar. Explicou que o objetivo de sua indicação é fomentar desde a adolescência, a
consciência e a necessidade do equilíbrio entre receitas e despesas domésticas, para evitar a quebra e a
inadimplência. Apresentou que foi feita uma pesquisa, e defendendo essa educação, foi dito que anota é
6 em uma escala que varia de 0 a 10 na qual 10 é a melhor avaliação, e disse ainda que de acordo com o
levantamento da analise e o conhecimento de atitude desses analista foi o item que recebeu maior nota
7.5, seguido de atitude de 6.3, e o comportamento de 5.2, apresentando que o brasileiro possui
conhecimento, mas não utiliza, e da mesma proporção esse mesmo indicador mostra ainda que o
consumidor gasta mais do que ganha, não guarda dinheiro, e não planeja o futuro, continuou explicando
que a falta de informação dos concedentes do crédito e sobre o real nível de endividamento dos
consumidores contribui para levar milhões de famílias brasileiras a vivenciarem o superendividamento.
Mencionou que atualmente não se tem mais amor à Pátria, amor ao país, e se observa muita corrupção,
e a maioria dos políticos que deveriam ser exemplos, ao invés de se preocupar com as crianças, e de se
preocupar com a saúde, preocupam-se com o bolso deles. Encerrou agradecendo. VEREADOR
DANIEL LAERTE LAHM (PTB): Saudou o Presidente da Câmara, a Mesa Diretora, os demais
colegas Vereadores e Vereadoras, a população presente, e em especial o Vice-Prefeito Hélio Cardoso.
Lembrou que na semana anterior havia feito uma indicação de colocação de lombadas na Rua
Santarém, justificando ser necessário, pois infelizmente não de tem a conscientização dos motoristas,
que passam lá diariamente achando que aquilo é uma pista de corrida. Relatou ter presenciado um
acidente, e por pedido da população, o Vereador então pediu a indicação da colocação de duas
lombadas eletrônicas. Mencionou que nessa mesma Sessão fez ainda uma indicação para que na Rua
Picada Gravatá com a Esquina do Tatinha seja providenciada a pintura das faixas de pedestres e
também solicitou a colocação de lombadas. Apontou que outra solução seria que após uma análise, se
invertesse a preferencial. Cedeu um aparte ao Vereador Telmo Vieira, o qual mencionou ter sido uma
das demandas a serem defendidas por ele mesmo, para que se tornasse sentido único toda a Picada
Gravata. Então o Vereador Daniel Laerte Lahm retomou a palavra afirmando concordar e dizendo
que de repente um estudo da Secretaria de Trânsito e de repente pode se tornar mão única a Rua Picada
Gravatá para evitar transtornos futuros. Elogiou a Administração, especialmente a Secretaria de Obras
da cidade, pois estavam sendo feitas várias ações de limpeza no Bairro Tucanos, assim como o
sargeteamento, também o mato próximo à ponte que foi limpo, e o aumento da segurança. Elogiou
também a iluminação pública que nos últimos dias, após ser feito o pedido, em questão de 48 horas já
estavam sendo feitas as trocas das lâmpadas, afinal iluminação publica de certa forma também é
segurança pública. Parabenizou o CTG O Fogão Gaúcho pelos 69 anos de existência, parabenizando
também a patronagem do CTG. Reforçou o convite do Vereador Adalberto Soares, para a Reunião na
Sociedade Progresso, em Tucanos, sobre o Desenvolvimento Rural do Município, convidando aos
moradores da região que fossem até a reunião. Encerrou agradecendo a oportunidade. VEREADOR
ADELAR MARQUES (PP): Saudou o Presidente da Câmara, os demais membros da Mesa Diretora,
os Vereadores e Vereadoras, o Vice-Prefeito Dr. Hélinho, o Vereador de Linha Nova Rodrigo Kich sua
esposa, familiares e amigos, as demais pessoas presentes no Plenário, os que nos escutam pela Rádio
Taquara, o Jornal Panorama, e demais membros da mídia. Mencionou que estaria ocupando a Tribuna
ocupando este espaço pelo período de 30 dias, agradecendo ao Partido Progressista pela oportunidade.
Iniciou falando sobre o Bairro Medianeira sobre um assunto que não atinge somente o Bairro
Medianeira, mas sim, toda a cidade, pois até então todo mundo pensava que Taquara tinha rede de
esgoto e até então nunca teve rede de esgoto, e sim, uma rede pluvial, explicando que os bairros que
estão esperando por isto já tem um projeto tramitando no município para que isso venha acontecer no
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futuro, e hoje não existe rede de esgoto no município, mas em breve se terá. Apontou que a cidade está
avançando muito na questão de asfaltamento, então passou uma relação para que o Executivo junto
com o Vice-Prefeito desenvolvam também o asfaltamento de algumas ruas que em seu ponto de vista
faz necessário para ligar os bairros aos asfaltos que já possui a cidade. Exemplificou com o
asfaltamento da Rua Santo Antônio, subindo pela Rua Victor Raimundo, chegando até a Rua
Medianeira, onde liga a Rua Carlos Von Koseritz que sai na rodovia ERS-239, tornando assim, aquela
região toda interligada por asfaltos. Apontou que na questão de segurança, o Bairro Jardim do Prado e
Bairro Santa Rosa, tiveram alguns problemas também, assim como o Bairro Empresa que diminuiu,
mas passou por dificuldades na questão de segurança e o Centro de Taquara que estava com uma
situação bastante grave na questão de roubo, e embora tenha diminuído, infelizmente voltou a acontecer
com mais frequência. Pediu o apoio do Vereador Telmo, para se deslocar na nos próximos dias até a
Corporação e levar algumas sugestões inclusive que os munícipes trouxeram como uma ideia sugestiva
para que a consiga melhorar a questão de segurança nas áreas mais atingidas da cidade. Citou que o
Bairro Jardim do Prado está enfrentando bastante dificuldade na questão da manutenção de limpeza das
ruas nas proximidades da Simut, e também naquela área no Bairro Santa Maria entre a Rua João
Correia e a ponte. Explicou que por ser seu primeiro pronunciamento, não quis fazer nenhum
requerimento e nenhuma preposição ou algo, para deixar na sequência, até por acreditar que deveria
usar a Tribuna por cinco segundas-feiras. Citou que no Bairro Empresa se faz necessário fazer um
projeto para construção de casas populares para aqueles moradores, dirigindo-se ao Presidente da
Câmara, informando que na parte de baixo, próximo a Rua Lima, este ano Deus poupou aquele pessoal
e não houve enchentes que a água chegasse até aquelas residências, mas mencionou ser difícil um ano
em que não acontece de ser retirada de lá mais de 20 famílias atingidas pelas águas. Sugeriu que ao
invés de investir em um Dique, que protegeria apenas o Bairro Olaria, que se invista numa área
próximo ao CIEP, e deslocar estas famílias para aquela região, e ali criar um Centro de Lazer, com
outros atrativos que a água não vá trazer danos. Expressou que futuramente tem uma ideia a passar para
o Executivo para eliminar essas enchentes, mas por enquanto, caso a água venha entre ali, não atingiria
nenhuma família caso fossem deslocadas. Pediu para que todos os bairros da cidade e interior, ouçam
seus pronunciamentos, e se não conseguirem vir até a Sessão, que ouçam pela Rádio Taquara, ou pelo
YouTube, porque muitas de suas ideias apresentadas são para contribuir no desenvolvimento e no
crescimento da cidade. Agradeceu a oportunidade e deixou uma boa noite a todos e uma ótima semana
abençoada por Deus. VEREADORA MARLENE TEREZINHA HAAG (PTB): Saudou o Presidente
da Câmara, seus colegas Vereadores, as pessoas presentes, o Vice-Prefeito Dr. Hélio, a imprensa, e
todos os ouvintes. Enviou votos de pesar aos familiares de Antônio Júnior, o qual faleceu e era uma
pessoa muito querida na comunidade. Expressou sua satisfação atendimento de algumas indicações que
fez, explicando que em sua rua, a Rua Carlos Sander tinha uma boca de lobo há bastante tempo aberta
oferecendo riscos à comunidade, e foi colocada a tampa da boca de lobo, também foi recolocado o
calçamento, já que havia um buraco na mesma rua, em frente ao número 2140, e também foi resolvido
ao executivo, o que era seu pedido. Apontou que foi refeito também o pontilhão na Rua Vilson Aguiar,
que estava sendo necessário pedido pela população e também foi resolvido. Lembrou também ter feito
indicação para que fosse feito um mutirão de cirurgias de catarata, que segundo informações está sendo
resolvido até o fim do ano, quando serão zeradas as cirurgias de catarata no município, lembrando que
o Estado estava dando, mas muito pouco, portanto explicou que o município estava se prontificando e
resolvendo isso. Dirigiu-se a Vereadora Carmem, solicitando que seja feita uma reunião com a
presidência com a direção do Hospital HBJ, junto com o Prefeito ou Vice, por ser necessária, para tratar
várias coisas. Encerrou desejando a todos uma boa semana e desejou também uma boa noite a todos.
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VEREADORA MÔNICA JULIANA FACIO (PT): Saudou a Mesa Diretora, a cada uma que
acompanhava a Sessão, Suas colegas Vereadoras, seus colegas Vereadores, os servidores, a imprensa, e
o Vice Prefeito Doutor Hélinho. Iniciou seu pronunciamento falando da proteção da mulher,
comentando que a Lei Maria da Penha faz 11 anos, e que por esse tempo, vem protegendo mulheres no
país, sendo vista pela ONU como a terceira melhor lei do mundo em combate à violência. Lamentou-se
por viver em um país que é o quinto país no mundo em índice de violência contra a mulher, e explicou
que essa Lei só foi possível porque uma mulher que dá o nome a ela, Maria da Penha, passou 23 anos
da sua vida em situação de violência doméstica, o que culminou com um tiro à queima-roupa que a
deixou paraplégica. Lamentou-se também por essa mulher não ter tido a proteção da justiça brasileira,
precisando buscar a proteção em organismos internacionais, indo até a comissão interamericana de
direitos humanos para garantir a sua vida. Explicou que essa a comissão apontou e condenou o Brasil
como um país que não tinha instrumentos e mecanismos para proteção e para proibição de violência
doméstica, fazendo-lhe garantir que iria implantar essa lei. Apontou que apesar dessa lei que avançou,
conseguir efetivar que as mulheres tivessem oportunidade de garantir a sua sobrevivência nos seus
lares, ainda se tem apontamentos drásticos no que se refere à violência contra a mulher. Apresentou
alguns dados oficiais, os quais diziam que a cada 100 mil mulheres, 5 mil mulheres são assassinadas
nesse país por crime de ódio, por feminicídio, complementando que segundo os dados da Secretaria
Nacional de Políticas para as Mulheres, mulheres recebem 23% do que homens exercendo a mesma
função, e no ano de 2016 foram eleitas somente 13,5% mulheres entre todos os vereadores eleitos.
Continuou dizendo que 70% das pessoas que vivem em miséria absoluta são mulheres, sendo que no
Rio Grande do Sul em 2016 foram registradas 41.118 ameaças de morte 22.595 lesões corporais, 1.425
estupros, 96 feminicídios, 263 tentativas de feminicídio, e a cada 10 mulheres que agredidas, somente
uma presta denúncia. Afirmou que a mudança dessa cultura é uma exigência para que a vida das
mulheres seja valorizada, pois a violência contra a mulher deve cessar, sendo uma violência o não
acesso a uma educação pública de qualidade. Expressou também que a cada 10 crianças que não estão
ocupando os bancos escolares, sete são meninas, um dado extremamente relevante. Afirmou que seu
mandato tem o compromisso radical com a categoria do Magistério Público e com os Institutos
Federais – principalmente o Instituto Federal Campus Rolante – justificando que o acesso à educação e
pesquisa rompe principalmente as barreiras das oportunidades que são oferecidas, e possibilita as
jovens mulheres e meninas a não se tornarem objetos e nem se sujeitarem a qualquer tipo de violência.
Citou que reafirmar a luta por garantias de direitos nesse país que tanto prima pela injustiça e pela
desesperança é um compromisso desse mandato e um compromisso dela mesma. Apontou pautar muito
isso quando trouxe a emenda parlamentar do Deputado Pimenta no valor de R$ 300.000,00 e do
deputado Marco Maia também no valor de R$ 300.000,00 para Segurança Pública, garantindo e
reafirmando seu compromisso de proteção a todas as pessoas, porque não admitirá que essa cidade e
esse país se torne um lugar de ódio e objetivação. Encerrou desejando uma boa semana a todos e todas
com a garantia da boa luta, e agradecendo. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB):
Saudou a Mesa Diretora, os demais Vereadores e as pessoas presentes no Plenário. Afirmou que todos
conhecem a história da Corsan, pois votaram a permissão para que eles fizessem o trabalho. Apontou
que no Loteamento Tito Eldorado existem três terrenos que a Prefeitura comprou para que fosse feita
uma casa de tratamento, a qual ainda não foi feita. O vereador então expressou que eles são quase
iguais ao DAER, e duvidou que eles fossem atender as pessoas do Loteamento Olaria. Citou ainda que
a Corsan tem uma permissão do município, e ganha dinheiro do município, portanto deve fazer aquilo
que a população espera. Disse ainda que em sua opinião, nas reuniões deve-se coloca-los “no corredor”,
pois segundo ele, é assim que se trata com essa gente, já que são acostumados a enrolar. Comentou ter
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sido informado que a Prefeitura recolheria 30 viagens do asfalto que é retirado, e solicitou então que se
fosse colocado cinco viagens onde se produz no município. Lembrou ter pedido para que não se
patrolasse algumas estradas, mas apenas tampassem os buracos e valetas, contudo patrolaram, e após a
chuva, a estrada só piorou. Mencionou a greve dos Motoristas de Caminhão, afirmando que eles não
conseguem mais trabalhar com o que o Governo vem fazendo, pois está tirando o poder deles de
trabalhar, afinal questionou como eles trabalhariam cobrando frete sem um aumento dado no alto custo
do óleo diesel, por mais de R$ 3,00 e pouco, o que segundo o Vereador é uma vergonha no país. Citou
estar torcendo para que essa greve dê certo, para que as demais pessoas não precisem pagar essa conta,
afinal se o valor do frete subir seria refletido em todas as mercadorias. Afirmou ser sabido que caso
comparado com os últimos dez anos, atualmente o poder aquisitivo da população caiu pela metade.
Apontou que a grande realidade do comércio vender menos, é pelas pessoas não terem mais dinheiro
para comprar as coisas. Disse ainda que o governo precisa mudar e quem não tem condições de
administrar deve “largar fora”. Explicou que na sua região, quando foi feito um asfaltamento “fajuto”,
disse que outros lugares estavam nas mesmas condições, afinal relatou que uma pessoa havia lhe
procurado na semana anterior, pedindo para que desse uma olhada no asfalto da Rua Santarem quando
entra na Rua Flores da Cunha, pois há lugares com apenas um centímetro de asfalto, sendo que foi
cobrado seis centímetros. Informou que na semana seguinte estaria entrando com um documento, pois
alguns professores tem dinheiro a receber do Município, pois quer que o Prefeito informe porque até
então não havia conseguido o lastro financeiro para pagar estas pessoas que trabalharam e não
receberam. Encerrou dizendo ser isso. Neste momento, o Presidente da Câmara, Vereador Telmo
Vieira transferiu o exercício da presidência a Vereadora Mônica Juliana Facio para que pudesse se
manifestar em tribuna. VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou a Presidente em exercício,
Vereadora Monica, os demais Vereadores e Vereadoras, servidores da casa, em especial o Vice-Prefeito
Doutor Helinho, o visitante Vereador Rodrigo Kich e o restante do público. Iniciou sua fala ressaltando
sua preocupação referente à segurança, adicionou que segurança pública é muito abrangente em
questão de realmente assegurar o povo mediante a temeridade de ser atingido por um possível meliante.
Citou que a comunidade interiorana está sendo atingida em relação ao abigeato, que está aumentando
no município, assim como na zona central, referente aos assaltos (a pedestres) e arrombamentos de
casa, comentando serem várias as causas da falta de Segurança Pública que acometem a comunidade.
Acrescentou a questão referente a não conscientização de motoristas no transito, exemplificou sua fala
com um acidente ocorrido na ERS-020, que vitimou dois jovens, mostrando sensibilidade as famílias
em sua fala. Ainda sobre os jovens o vereador citou a Vila Tereza, local que há um novo loteamento,
ainda sem casas, onde há a promoção de encontros para “rachas”, ele cita que muitos moradores da
comunidade dizem que enquanto jovens estão lá estes não estão na rua oferecendo risco para os demais,
porém o vereador dirigiu-se as famílias com relação as suas responsabilidades de proteção, citando pais
e mães que podem sofrer perdas referentes aos comportamentos citados, acrescentando o risco
oferecido aos demais jovens que se acumulam para “prestigiar” os eventos. Solicitou uma ação da
Brigada Militar em conjunto com a Polícia Civil para que tomem e as diligências cabíveis a fim de
evitar tais situações, citando novamente as famílias que podem perder seus filhos, manifestando
novamente sua preocupação como representante da comunidade. Mencionou o Ofício recebido da
promotoria referente às ações a serem realizadas no Bairro Empresa, na localidade do Loteamento
Olaria, a respeito de saneamento básico, principalmente em relação ao esgoto sanitário, relembrando
uma reunião que aconteceu no mês de julho, quando foram provocados pela promotoria pública para
tomar as providências, ressaltando que provocação foi direcionada a ele mesmo, o qual tomou as
medidas cabíveis, citando ter feito uma reunião de mediação com as partes responsáveis, o Executivo,
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com a Secretaria competente e a Corsan, responsável pela instalação da estação de tratamento de
esgoto, que culminou em alguns encaminhamentos, e que nessa discussão foram tomadas medidas para
atender a comunidade. Informou que seria realizado um cronograma de ações pela Corsan, juntamente
com o Executivo Municipal através da secretaria competente, complementou que no dia primeiro de
setembro se teria as respostas dos encaminhamentos desse pedido do Ministério Público e da
comunidade. Citou as ações feitas na localidade de Ilha Nova, onde o Secretário Mário Pires realizou
patrolamento da área duas semanas antes, conforme demandas da comunidade para optimização do
acesso, porém citou que houve um período de chuvas, que culminou em mazelas do acúmulo de
material de barro na estrada e com isso prejudicou novamente o acesso da comunidade. Afirmou que o
Secretário Mário Pires, juntamente com o Prefeito Municipal e ele mesmo, que estão intensificando os
trabalhos para a melhoria das estradas para melhor atender a demanda da comunidade. Agradeceu o
espaço de fala, desejou uma boa semana e se encerrou. Nada mais havendo a tratar, às 20h10min, o
Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia 14 de
agosto de 2017, às 18 horas no Plenário desta Casa. 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, 07 de agosto de 2017.
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