ATA Nº 4.223
Aos 14 dias do mês de agosto do ano de 2017, às 18h10min, no Plenário da Câmara de Vereadores de
Taquara/RS, realizou-se a 28ª 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), 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 e transmitidas ao vivo, através da Rádio Taquara e do
Blog do Masutti. 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 da 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 Coordenador Senhor Efrain Gonçalves de Mello e os demais
integrantes do Coral de Libras dos Desbravadores da Igreja Adventista do Mundo Novo, para fazer uma
apresentação, conforme solicitação contida no Requerimento Nº 175/2017 de autoria da Vereadora
Mônica Juliana Facio, aprovado por unanimidade em Sessão ordinária do dia 02 de agosto de 2017.
Depois disso o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa procedesse na leitura da documentação
que deu entrada nesta Casa para publicidade das mesmas. Ofício do Senhor Prefeito Nº 455/2017:
Encaminha Leis Municipais nº 5.997 a 5.999, sancionadas em 08 de agosto de 2017. Publicidade de
Projetos de Lei e de Moção: PROJETO DE LEI Nº 092/2017 (Executivo Nº 076) Autoriza o
Município a destinar auxílio financeiro para o Centro de Tradições Gaúchas Essência Gaúcha, e dá
outras providências. Projeto de Lei Nº 093/2017 (Executivo Nº 077) Autoriza o Poder Executivo a
conceder incentivos para implantação da Agroindústria Cabanha Rancho das Cabras, e dá outras
providências. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 006/2017 – MESA DIRETORA: Altera a redação dos
artigos 1º e 2º da Resolução Nº 005/2005, (cedência do plenário para as Empresas). MOÇÃO DE
APOIO Nº 017/2017 – VEREADORA MÔNICA JULIANA FACIO: Aos servidores públicos
estaduais, em especial à categoria do Magistério. Prosseguindo com os trabalhos o Presidente abriu a
Ordem do Dia e não havendo projetos para votação, com a concordância dos demais Vereadores,
colocou em bloco a votação das proposições adiante e as mesmas foram aprovadas por unanimidade:
Requerimentos de Nº 184 a 193/2017. Pedidos de Informações de Nº 076 e 077/2017. Indicações de
Nº 374 a 397/2017. 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): Cumprimentou a todos e iniciou seu pronunciamento
falando de um encaminhamento que fez nesta noite de Votos de Congratulações à Empresa Citral, pelo
aniversário de 65 anos de fundação. Ressaltou o excelente serviço prestado por esta Empresa e sua
colaboração com o social para toda a região. Parabenizou toda a equipe de trabalho, lembrando que
teve oportunidade de fazer parte da Empresa trabalhando lá por dez anos. Após falou sobre o excesso
de velocidade com que alguns motoristas vêm trafegando nas ruas de nossa cidade, principalmente nas
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asfaltadas. Enfatizou os inúmeros pedidos já feitos nesta Casa para inibir esta problemática, mas isto
não está acontecendo a contento ainda. Aproveitou para registrar a presença no Plenário de moradores
da Rua Auto João Muratore que também fazem esta cobrança, o que em sua opinião é de fundamental
importância à participação da comunidade nas reivindicações. Acredita que devem trabalhar juntos para
evitar que tragédias aconteçam, e para isso acha essencial a colocação de quebra molas nas ruas
asfaltadas. Finalizou este assunto dizendo que mais uma vez fez pedido de instalação de redutor de
velocidade na Rua Auto J. Muratore, nº 511. Também encaminhou requerimento à Corsan pedindo a
desobstrução de esgoto na Rua 4 do Loteamento Olaria, lembrando que esta solicitação já foi
encaminhada para a Secretaria de Obras, mas como agora sabe-se que a Corsan assumiu aquele
Loteamento fez o envio novamente. A seguir falou que é relevante o assunto da crise na Venezuela e
destacou uma reportagem das pessoas que estão migrando para o Brasil, superlotando cidades, como a
de Pacaraima em Roraima que de 12 mil habitantes passou para mais de 24 mil. Disse que isso traz
sérios problemas, como atendimento nos Postos de Saúde de lá que em 80% deles são para
venezeluanos. Após comunicou que a partir do dia 20 do corrente mês entrará em licença por 15 dias,
retornando no dia 03 de setembro, permitindo assim que o Vereador Adelar fique na vereança desta
Casa por 30 dias. Agradeceu o espaço e desejou a todos boa semana. VEREADORA CARMEM
SOLANGE KIRSCH DA SILVA (PTB): Saudou a todos e iniciou falando a respeito das calçadas do
município, onde entrou com um requerimento solicitando uma reunião o mais breve possível com os
representantes das secretarias municipais para debater esta pauta, pois a Lei 5.620/2010 disciplinou o
uso e construção das calçadas, na qual encontra-se inserido o Programa Municipal de Reabilitação das
Calçadas (Lei 5.221/2013). Gostaria que no momento que fosse agendada esta reunião, todos fizessem
parte, pois acredita que assim como é cobrada os demais colegas também são. Acredita na
conscientização dos munícipes e na necessidade da Lei ser cumprida, para tornar a cidade mais atrativa
e segura e para isso os passeios públicos devem estar em condições de uso. Destacou inúmeros casos de
quedas de pessoas que ocorrem nas calçadas, devido à má conservação das mesmas. Citou que esta
semana presenciou uma dessas quedas, mas por sorte a pessoa não se machucou. Frente a este
problema, acha que devem se unir imediatamente, porque a cidade é um centro, onde recebe diversas
pessoas de fora e hoje existem calçadas preocupantes. Nesse momento o Presidente Telmo solicitou
um aparte chamando atenção especial da Secretaria do Meio Ambiente, pois existem várias demandas
de moradores querendo regulamantar seus passeios públicos, mas devido a árvores de grande porte
muitas vezes isso não é possível. Retornando a Vereadora Carmem enfatizou que leis existem para ser
cumpridas e para isto existe também a fiscalização, e, acredita que jamais a população irá opor-se
contra isso. Finalizou agradecendo a todos. VEREADOR ADELAR MARQUES (PP): Saudou a
todos e começou realatando algumas sugestões que levará ao Executivo. Citou que o Bairro Empresa
necessita com urgência de um centro comercial, para assim aliviar um pouco o Centro de Taquara. Para
isso devem buscar parcerias entre o município, as empresas e os empreendedores e acredita que isso é
bastente viável, pois trata-se do Bairro mais populoso da cidade. Outra situação é a parceria com o
comércio local para aumentar a questão do videomonitoramento, para viabilizar maior segurança não só
a população, mas também para as empresas que investiram e tem seus comércios no município. Após
falou sobre os alagamentos no centro da cidade, onde muito se fala em criar, por exemplo, um valão de
escoamento. Acredita que podem ter muitos problemas quanto à travessia da ERS 239 e hoje acha que
o problema não é o Arroio que atravessa o município e sim a saída da água na 239. Nesse sentido
sugere e lembrando que hoje existe um viaduto nesta rodovia, no entroncamento com a ERS 115, onde
a canalização passa justamente embaixo do viaduto, a alternativa seria criar uma galeria paralela com
esta canalização, mas fazendo o cruzamento por debaixo do viaduto. Talvez isso tivesse algum
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problema no trânsito, mas evitaria problemas no centro da cidade. Disse ainda que o Bairro Eldorado
enfrenta bastante problema com a questão de água e conversando com algumas pessoas de lá, descobriu
que existe um ponto de abastecimento nas proximidades da pista de corrida do TAC, então com isso
hoje o que necessitaria ali seria dar mais pressão naquele ponto que está paralizado, para servir como
alternativa da água chegar com mais agilidade no Bairro. Outra questão do Bairro Eldorado é a ligação
do mesmo com uma via de maior rapidez para chegar ao Centro. Disse que existe um acesso numa
parte do Bairro que sai atrás do Loteamento Dillemburg (Bairro Fogão Gaúcho), próximo da Escola
Calisto, e, segundo informações daria entorno de 300 a 500 metros para ligar o Bairro por aquele outro
caminho, e assim não necessitando mais somente a atual travessia na ERS 115, na qual já houve
diversas vítimas fatais. A seguir falou da questão da rede trifásica no Morro Alto e Quarto Frio, onde lá
situa-se uma empresa de carvão que quer expandir ainda mais o seu negócio, mas a única coisa que
falta é justamente a rede trifásica, que inclusive está incluída na negociação feita entre o Município e a
RGE. Aproveitou o assunto para lembrar a todos da reunião que vai ocorrer amanhã (15), às 09h nesta
Casa com a RGE. Destacou ainda a importância de se levar o desenvolvimento para algumas áreas
rurais do município, citando a localidade de Padilha que necessita com urgência asfalto para levar
indústria e mais emprego àquela população. Disse que devem trabalhar juntos para que tudo saia do
papel e realmente seja realizado. Finalizou comunicando que a Escola Calisto está realizando a venda
de meio frango para o dia 07 de setembro, com objetivo de arrecadar fundos para a construção de uma
área coberta. Agradeceu a todos desejando ótima semana. VEREADOR LUIS FELIPE LUZ
LEHNEN (PSDB): Cumprimentou a todos e iniciou falando que na última semana houve uma reunião
nesta Casa que tratou sobre a Zona Azul ou estacionamento rotativo instalado no município. Disse que
era preciso trazer algumas questões às claras e devolver a transparência sobre este assunto para a
comunidade, bem como discutir a modernização e ampliação deste sistema. Comentou que se faz
necessário esclarecer alguns pontos, como o vencimento do contrato da Empresa Rek Parking, no qual
foi informado que vence em janeiro de 2018, quando aí sim será possível efetuar uma nova licitação.
Ao mesmo tempo é de concenso daqueles que participaram da reunião a necessidade de uma ampliação
do estacionamento rotativo, tendo em vista que o problema que antes estava instalado na Rua Júlio de
Castilhos, com a implantação do estacionamento se levou para as ruas paralelas mais próximas à zona
central e vem prejudicando há dez anos os comércios e prestadores de serviços destes locais. Outra
questão cobrada na reunião foi a da modernização do sistema, citando como exemplo a cidade de
Parobé, onde se pode creditar um valor “x” na placa do seu veículo, não tendo a necessidade de buscar
o papel físico, pois o próprio fiscal de trânsito da empresa faz a gestão. Nesse sentido acaha que é
preciso modernizar isso em Taquara para dar mais comodidade e transparência a todos os cidadãos.
Após comentou sobre um fato que considera bastante ruim que ocorreu na última semana sobre a
votação da consulta popular. Lembrou de diversas reuniões já feitas nesta Casa, na Faccat, tentando
buscar formas de economia, mas por falta de empenho da administração municipal, Taquara ficou de
fora da Consulta Popular, pois não atingiu o limite mínimo de votos para se enquadrar ao direito de
receber os recursos. Disse que assim fica escancarado e nítido a falta de compromisso dessa
administração em buscar esses recursos que já estão disponíveis, poderia não ser um recurso tão forte,
mas jamais poderia ter sido perdido. Então reforça o que vem dizendo, a administração depois que
ganhou a eleição cruzou os braços e esqueceu da comunidade, por isso acha que é preciso urgentemente
tirar o Executivo Municipal da zona de conforto e mostrar o quanto a população está carente e o quanto
está necessitando em termos de obras. Após registrou que há vários problemas de bueiros no município,
onde muitos deles estão sem grades de proteção e inclusive ontem uma pessoa caiu durante a noite
dentro de um bueiro localizado na Rua David Canabarro, nº 648. Encerrou dando destaque ao
Ata nº 4.223, de 14 de agosto de 2017

Página 3 de 7

pronunciamento da Vereadora Carmem com relação às calçadas, pois de fato é uma pauta que precisa
ser muito discutida e cobrada mais fortemente do Executivo para que relamente faça valer a legislação
vigente. Desejou boa semana a todos colocando-se a disposição. VEREADORA MARLENE
TEREZINHA HAAG (PTB): Saudou a todos e iniciou seu pronunciamento falando a respeito da área
da saúde no município. Citou a dificuldade na marcação de consultas e de exames, mas salientou a
importância em alertar às pessoas que marcam consultas de especialidades ou exames e depois não
comparecem nem avisam, fazendo com que outras pessoas deixam de consultar. Isso gera um agravo,
porque a fila vai aumentando e acaba se perdendo muitas consultas. Nesse sentido pediu atenção da
população sobre este assunto para que quando aconteça por um motivo ou outro de não poderem
comparecer numa consulta ou exame que, por favor, avise a Unidade de Saúde para que esta vaga possa
ser utilizada por outro paciente. Esta conscientização pode fazer muita diferença, porque às vezes
leva-se meses para conseguir uma agenda. Após falou sobre o mutirão de catarata que precisa
urgentemente ser colocado em prática, devido a grande demanda existente e de que o problema da falta
de visão pode gerar outros mais sérios ainda. Falou também da importância em devolver medicamentos
que sobram e ficam guardados em casa ainda dentro da validade, pois outras pessoas poderíam estar
utilizando. Mencionou que não é preciso entrar em fila para fazer esta devolução, basta ir a Unidade de
Saúde e entregar a qualquer funcionário que certamente ele dará o andamento necessário. Finalizou
desejando boa semana a todos. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL (PSC): Cumprimentou
a todos e inicialmente deixou votos de pesar aos familiares de Alex, popular “porca”, que foi servidor
municipal em Taquara e fatalmente no início da semana passada na ERS 239 veio a falecer. Após
mencionou a fala do Vereador Luis Felipe quanto a Zona Azul e disse que realmente é importante
modernizar este sistema na cidade. Citou como exemplo a cidade de Venâncio Aires, onde existe um
aplicativo no telefone e a qualquer momento o cidadão pode creditar o valor que quiser na sua placa
esteja ele onde estiver. Trouxe uma questão que considera bastante importante e por isso pede à
Comissão de Saúde que convide o Secretário da Saúde, Sr. Petry, para discutir um assunto do CAPS,
Posto que atende a saúde mental. Relatou que semana passada estava no CAPS e presenciou momentos
em que um rapaz de 17 anos surtou, pois tinha problemas com bebidas e não aceitava tratamento
médico. Durante o surto um Conselheiro Tutelar e o Porteiro do Posto tentaram segurar o rapaz, mas
pouco adiantou, pois ele estava transtornado, inclusive chegou a jogar pedras. Isso lhe causou
preocupação, mais ainda pelo relato dos funcionários que disseram que esses fatos seguidamente
acontecem, devido ao tratamento que lá buscam. Ficou realmente preocupado com a questão da
segurança dos funcionários e das pessoas que estavam lá para se tratar. Nesse sentido acha
extremamente importante que façam uma reunião e busquem alternativas de segurança mais qualificada
no CAPS. Finalizou convidando a comunidade para assitir a propaganda eleitoral do seu partido (PSC),
que começa hoje (14). Enviou abraço a todos e desejou boa semana. VEREADORA MÔNICA
JULIANA FACIO (PT): Saudou a todos e iniciou sua fala parabenizando a Igreja Adventista do
Mundo Novo, pela atuação inclusiva e com a juventude demonstrada nesta noite. Pôde perceber o
engajamento e a vontade de fazer mais pela sociedade nesses jovens quando esteve conversando a
respeito da função política e cidadã com o grupo de Desbravadores que fizeram hoje uma belíssima
apresenção com seu Coral de Libras. Libras é a língua brasileira de sinais, é a língua materna da pessoa
surda, é lei e é a segunda língua brasileira, depois do português. E a lei diz da acessibilidade
comunicacional que toda pessoa surda tem que ser atendida em espaços públicos pela sua língua
materna. Falando em juventude destacou que no dia 12 de agosto foi o Dia Internacional da Juventude e
no dia 11 de agosto foi o Dia do Estudante. Resolveu juntar essas duas datas para falar do momento
vivido no Brasil de muitos retrocessos, de retiradas de direitos e principalmente a instalação de uma
Ata nº 4.223, de 14 de agosto de 2017

Página 4 de 7

desesperança e falta de perspectiva para as gerações futuras. Destacou que não podem abrir mão da
educação pública de qualidade, pois lugar de criança é nos bancos escolares se desenvolvendo da
melhor forma. Por isso hoje apresentou nesta Casa uma moção de apoio aos professores públicos
estaduais e semana que vem estará apresentando moção de apoio aos institutos federais em especial do
Vale do Paranhana, Campus Rolante, o qual na semana passada o Professor Jesus, Diretor deste
Campus esteve nesta Casa fazendo uma explanação a respeito dos cursos e da atuação. Acredita que
devem lutar lado a lado com a juventude que vem mostrando tanta responsabilidade com o país.
Mencionou que a partir do dia 21 de agosto será dado início na primeira Semana Municipal da Pessoa
com Deficiência em Taquara, semana esta que fará um chamamento de vários segmentos da sociedade
a fazer uma reflexão a respeito do que e como devem avançar no município para que aja efetivamente o
protagonismo da pessoa com deficiência e principalmente a inclusão e o acesso aos bens e serviços
públicos em igualdade de condição. Esta Semana nasce de um desejo muito forte de união por parte de
seus colegas funcionários públicos, profissionais da saúde, da educação, do desenvolvimento social que
trabalham há muitos anos com o segmento da PcD no município e esta Casa entendeu juntamente com
o Prefeito Tito que é de extrema necessidade sancionar o projeto sugestão que apresentou efetivando
então esta Semana, ou seja, é uma política pública inclusiva do município de Taquara. Destacou que
entende que o papel dos vereadores e vereadores é dar voz aqueles que não conseguem ser ouvidos
sozinhos e isto é um compromisso que se orgulha muito. Finalizou com a frase ”mudar é difícil, mas é
possível”, e para que possam se encorajar a ser agente de transformação todos os dias encerrou sua fala
com votos de boa semana a todos. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou a
todos e iniciou lamentando a crise vivida no país, destacando que o Presidente Temer leva quem vai
denunciar ele para fazer um acerto e empossar no Palácio, isso em sua opinião é falta de vergonha e
desrespeito com a população. Disse que o país não está nessa situação hoje de graça é dado a esse tipo
de gente, é do seu partido, mas o maior “caco” que já viu – esse Temer, não votou nele e nunca votaria,
inclusive recebeu uma carta dele (Temer), quando era presidente nacional do partido, dizendo que se
quisesse sair do partido podia sair porque não queria o seu cargo, mas enfatizou que quem decide se
quer ou não sair é ele mesmo, pois não deve nada pra ninguém. Após destacou que no ano passado,
nessa época se falava muito num tomógrafo novo do Hospital só que até hoje não funciona. Relatou um
fato que ocorreu na última sexta feira (11) à noite, onde uma pessoa do Interior passou mal, foi trazido
ao Hospital e não tinha o tal de tomógrafo, daí mandaram para Igrejinha, então esse tomógrafo nunca
deve ter funcionado mesmo. Acha que a Comissão de Saúde deve averiguar essa situação, porque no
ano passado, na época da eleição diziam que era um tomógrafo novo, mas até hoje que saiba não
funcionou. Após falou sobre o soro contra picada de cobra, assunto este já abordado em outras
ocasiões, e pede também a Comissão de Saúde que veja se Taquara tem ou não. Nesse momento o
Presidente Telmo pediu um aparte mencionando a relevância desse tema e relatou que há poucos dias
no Interior um familiar seu matou uma cobra coral e isso assusta porque no verão a situação tende a
piorar, por isso tem que ter sim esse soro antiofídico em Taquara. Retornando o Vereador Nelson
reforçou dizendo que a Comissão de Saúde tem que levantar isso logo e acha que devem obrigar o
município a ter esse soro, porque depois na hora não adianta, como aconteceu no passado que tiveram
que correr para Novo Hamburgo. Disse que se o Hospital não tem condições de ter soro para picada de
cobra, então tem que fechar, porque tem algum tipo de veneno de cobra que não dá tempo de chegar em
Novo Hamburgo. A seguir falou a respeito da ERS 239, destacando que queria que nunca acontecessem
acidentes lá, mas até que acontecem poucos em relação ao que é o movimento daquela rodovia, quase
intransitável em horários de pico e sem falar da falta de acostamento, um caos. Acha que governo que
diz que não tem dinheiro, primeiro deve limpar os cargos em comissão que estão sobrando, pois quem
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concorre é porque quer, ninguém obriga alguém a concorrer, então se concorreu e ganhou não vem com
história de que não tem dinheiro, porque sabia o que iam assumir – não sabia não se mete essa é a
grande verdade. Era isso senhor Presidente. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER
(PP): Cumprimentou a todos e iniciou seu pronunciamento dizendo que ao analisar o cenário atual do
planeta é fácil perceber as agressões sofridas pelo meio ambiente, em decorrêcia da ação humana. Essas
agressões são responsáveis por modificações que afetam diretamente a nossa qualidade de vida e
devem ser, portanto, evitadas. Diante disso foi criado o Dia de Combate a Poluição, que é comemorado
no dia de hoje (14) e tem por objetivo conscientizar a população sobre a importância de evitar os danos
ao meio ambiente. A poluição é definida pela lei nº 6.938/81 como a degradação da qualidade
ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o
bem estar das pessoas. Criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem
desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, lancem
matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. A poluição pode ocorrer
como consequência de vários processos, como o descarte inadequado de esgoto e lixo, liberação de
gases tóxicos por fábricas e veículos automotores, queimadas e até volumes muito elevados de som. As
principais formas de poluição existentes hoje são a hídrica, a atmosférica, a do solo, a sonora e a visual.
Devido o recuo das águas do Guaíba, fenômeno registrado no sábado passado, por causa do vento, foi
possível perceber como a população trata daquele rio, considerado um dos cartões postais de Porto
Alegre. Este fenômeno possibilitou a visualização de diversos materiais jogados no Guaíba, sujeira que
as pessoas colocam embaixo do tapete, ou seja, dentro da água, onde a situação se volta contra as
próprias pessoas que isto fizeram. Destacou que é preciso a consciência de cada um como indivíduo
que faz parte de uma sociedade de que as opiniões não mudam o nosso mundo, o que muda são as
ações. Se continuarmos escondendo a sujeira embaixo do tapete em breve não teremos mais nenhum
planeta para vivermos. É preciso que se crie um dia para se dizer que é o dia de combate a poluição
para que as pessoas comecem a olhar para este fato. Disse que como tem o pensamento de que não
adianta só falar e opinar, costuma arregaçar as mangas e ir trabalhar, faz parte de um grupo atualmente
que se chama ARTAQ – Arboriza Taquara, um grupo que se criou no seu mandato anterior e agora
felizmente com o engajamento do Vice-prefeito, já ocorreram duas ações de plantio em dois sábados
anteriores, um na Praça Marechal Deodoro e outro na Praça Beira Rio. Acredita que se quer uma cidade
arborizada, florida e limpa tem que fazer sua parte, por isso se juntou a este grupo e vão continuar
plantando, pois quer ver as ruas da cidade arborizadas. Lamenta em ver alguns locais tão destratados
por vândalos, lembrando que existem praças belíssimas em Taquara, e se elas não estão melhores é
porque as pessoas que lá frequentam não cuidam. Concluiu dizendo que é preciso tomar para si a
posição de ter ações e atitudes positivas que levem ao melhor desenvolvimento de nossa cidade.
Agradeceu o espaço, desejando uma excelente semana a todos. Neste momento, o Presidente da
Câmara, Vereador Telmo Vieira transferiu o exercício da presidência ao Vereador Moisés Cândido
Rangel, Vice-presidente, para que pudesse se manifestar em tribuna. VEREADOR TELMO VIEIRA
(PTB): Saudou a todos, destacando a presença da Mara do Pistola no Plenário, onde aproveitou para
divulgar que a gincana municipal será realizada neste final de semana, dias 19 e 20. Após mencionou
alguns encaminhamentos que fez ao Executivo Municipal pedindo conserto e recuperação de
luminárias em alguns locais como na Avenida Fernando Ferrari; na estrada Passo dos Ferreiros
(ERS 020) e nas localidades de Quarto Frio e Padilha. Depois comentou sobre os postes de madeira que
estão colocando em risco os cidadãos taquarenses por estarem em estado precário e falou da Lei
Municipal que requer a troca de postes de madeira por postes de concreto, mas que não vem sendo
efetivada com certa agilidade. Disse que amanhã (15), a partir das 09h será feita nesta Casa uma
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reunião para tratar deste assunto com representantes da RGE. A seguir comentou sobre segurança
pública, assunto este de grande preocupação enquanto legisladores que representam a comunidade.
Disse que é necessário debater juntos com as autoridades responsáveis sobre a execução de uma
segurança pública a contento da população, sabe da falta de efetivo e que a Brigada Militar faz o
possível, mas a comunidade precisa de mais, e por isso o governo do estado tem que intervir. Nesse
sentido convidou os colegas Vereadores e demais pessoas que quiserem participar de uma Audiência
Pública que será realizada em Novo Hamburgo para discutir segurança pública enquanto região.
Aproveitou para mencionar uma iniciativa exemplar e a ser seguida de um morador do Bairro Cruzeiro,
o qual realizou um projeto denominado de “vizinho solidário”, ou seja, aquele que se preocupa com o
seu próximo. Para isso os moradores confeccionaram placas e colocaram na frente das suas casas,
destacando o “vizinho solidário – ligar para 190”, uma forma de inibir a ação de assaltantes que vão
saber que as residências estão sendo cuidadas. Disse que isso é preocupação é saber viver em
comunidade, por isso parabeniza este cidadão e com certeza sua maior motivação é que esta iniciativa
seja acatada por outras pessoas e outros bairros, inclusive é motivo de receber um reconhecimento desta
Casa. Após mencionou uma reunião que foi aprovada hoje nesta Casa para que seja agendada com o
Secretário de Trânsito para pautar o assunto referente ao estacionamento oblíquo do Centro, como
também a demarcação das faixas de segurança que em sua opinião deve ser melhor analisada. Na
sequência externou o que a Mesa Diretora propôs a esta Casa em prol da comunidade taquarense a
aqueles que necessitam de emprego. O Supermercado Dia estava procurando um espaço para fazer sua
seleção de funcionários e esta Casa, sendo a Casa do povo abriu a porta para esta empresa para realizar
aqui esta seleção. Não existia este espaço, mas pensando juntamente com os demais colegas e por
serem responsáveis em trazer o melhor para a comunidade e principalmente oportunizar aos munícipes
uma vaga de emprego foi decidido isso. As inscrições estão sendo realizadas no Cine e no próximo dia
18, a partir das 8h estará acontecendo esta seleção nesta Casa. Agradeceu a Deus por estar
representando a comunidade e desejou uma boa semana. Nada mais havendo a tratar, às 19h40min, o
Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia 21 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, conforme Resolução nº 004/2015, segue também assinada pelos Vereadores presentes nesta Sessão.
Sala de Sessões, 14 de agosto de 2017.
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