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ATA Nº 4.224 

Aos 21 dias do mês de agosto do ano de 2017, às 18h10min, no Plenário da Câmara de Vereadores de 

Taquara/RS, realizou-se a 29ª Sessão Ordinária deste Legislativo, sob a Presidência do Vereador 

Telmo Vieira (PTB), o qual contou com a presença dos seguintes Vereadores: Adelar Marques (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), 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). Ausente o Vereador Moisés Cândido Rangel (PSC – Vice-presidente), conforme Requerimento 

nº 132, aprovado em Sessão Ordinária do dia 15 de maio de 2017, no qual teve autorização do Plenário 

para ausentar-se na Sessão Ordinária do dia de hoje, devido viagem à Brasília, onde estará 

encaminhando pedidos de emendas parlamentares para o município, sendo que a referida viagem é de 

seu próprio custo. 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, 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 e em seguida para prestar um minuto de silencio em 

homenagem póstuma, pelo falecimento do senhor Alex Glademir da Rosa, ocorrido de forma trágica no 

dia 08/08, próximo passado. Depois disso o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa procedesse 

na leitura da documentação que deu entrada nesta Casa para publicidade das mesmas. Convocação  

Nº 018, de 15 de agosto de 2017: Telmo Vieira, Presidente deste Legislativo, de acordo com o que 

determina a Lei Orgânica e os artigos 16 e 18 do Regimento Interno desta Casa, e mediante aprovação 

do Requerimento Nº 188/2017, de autoria do Vereador Adalberto Carlos Soares, onde o mesmo requer 

licença para tratar de interesse particular, a partir do dia 20 de agosto até o dia 03 de setembro de 2017, 

sem qualquer remuneração, Convoco o Senhor Adelar Marques, 2º Suplente do PP – Partido 

Progressista, para posse automática ao cargo de Vereador, a partir do dia 20 de agosto de 2017 e igual 

período, tendo em vista a Declaração escrita do 1º Suplente do PP, senhor Anildo Ribeiro Araújo que 

encontra-se impedido dado ao fato do mesmo estar na condição de Secretário Municipal do 

Desenvolvimento Social e Habitação de Taquara. Ofícios do Senhor Prefeito Nº 426/2017: Encaminha 

relatório do atendimento a Lei Federal nº 9.452/97, referente ao mês de junho de 2017, para ser fixado 

(publicado) no mural da Câmara Municipal de Vereadores. Nº 449/2017, encaminha Lei Municipal nº 

5.996, sancionada em 03 de agosto de 2017. Nº 467/2017, encaminha Lei Municipal nº 6.000, 

sancionada em 10 de agosto de 2017. Publicidade de Moção: MOÇÃO DE APOIO Nº 018/2017 – 

VEREADORA MÔNICA JULIANA FACIO (PT): Aos Institutos Federais de Educação, em relação ao 

corte de verbas por parte do governo federal que atinge diretamente a região do Paranhana onde tem o 

campus em Rolante do Instituto Federal Rio Grande do Sul (IFRS) e em Sapiranga do Instituto Federal 

Sul-Riograndense (IF Sul), prejudicando milhares de jovens e também a economia de toda a região. 

Correspondência recebida: Ofício Circular nº 012/2017, da União dos Vereadores do Rio Grande do 

Sul, convidando para o 76º Seminário sobre Gestão Pública Contemporânea a realizar-se nos dias 29, 

30 e 31 de agosto e 1º de setembro de 2017, no Auditório do Sindilojas em Porto Alegre. Edital de 

http://www.camarataquara.com.br/
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convocação do Partido PMDB para a convenção municipal que ocorrerá no dia 26 do corrente mês e 

ano, com início às 09h e término às 15h, nesta Casa Legislativa. Comunicado nº 164163/2017, do 

Ministério da Educação informando a 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 abriu a Ordem do Dia solicitando que a Diretora procedesse na leitura dos Projetos 

e Moção em pauta acompanhados dos Pareceres, para posterior deliberação em Plenário. ORDEM DO 

DIA: 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. 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, na forma original, este foi aprovado com 11 (onze) votos favoráveis. Houve uma abstenção do 

Vereador Daniel Lahm (parte envolvida). Ausente o Vereador Moisés Rangel (falta justificada) e 

Vereador Régis de Souza. Falaram sobre a matéria os Vereadores Adelar Marques, Guido Mario, 

Daniel Lahm, Levi Batista, Telmo Vieira e Nelson Martins. 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. 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, na forma 

original, este foi aprovado com 13 (treze) votos favoráveis. Ausente o Vereador Moisés Rangel (falta 

justificada). Falaram sobre a matéria os Vereadores Guido Mario e Levi Batista. MOÇÃO DE APOIO 

Nº 017/2017 – VEREADORA MÔNICA JULIANA FACIO: Aos servidores públicos estaduais, em 

especial à categoria do Magistério. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer pela 

aprovação da Moção em relação à forma e legalidade. Posta em discussão, seguida de votação a 

presente Moção foi aprovada com 12 (doze) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do Vereador 

Luis Felipe. Ausente o Vereador Moisés Rangel (falta justificada). Falaram sobre a matéria os 

Vereadores Mônica Facio, Sirlei Silveira, Telmo Vieira, Nelson Martins, Luis Felipe, Sandra Schaeffer 

e Guido Mario. Após 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, ausente 

o Vereador Moisés Rangel (falta justificada): Requerimentos de Nº 194 a 196 e 198 a 200/2017  

(o Requerimento nº 197 foi retirado de pauta, pelo propositor Vereador Luis Felipe). Pedidos de 

Informações de Nº 079 a 081/2017 (o Pedido de Informação nº 078 foi retirado de pauta, pelo 

propositor Vereador Luis Felipe). Indicações de Nº 399 a 415/2017 (a Indicação nº 398 foi retirada de 

pauta, pelo propositor Vereador Luis Felipe). O Vereador Luis Felipe solicitou que constasse o seguinte 

registro: Vota favorável a Indicação nº 412/2017 (de autoria do Vereador Levi Batista), por entender que 

as proposições são de direito do vereador e nem teriam a necessidade de passar por aprovação, pois é o 

trabalho individual do vereador que merece o respeito e o encaminhamento. Mas seu posicionamento é 

contrário a este pedido (criação de um desconto específico aos proprietários lojistas da região central, 

onde haja Zona Azul), porque o estacionamento veio justamente para dar oportunidade aos usuários do 

comércio. 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 ADELAR 

MARQUES (PP): Saudou o Presidente da Câmara e demais pessoas que acompanhavam a Sessão. 

Informou que nos dias seguintes estaria protocolando junto as Secretarias competentes, a solicitação de 

um quebra-molas na Rua Rockfeller no Bairro Empresa, onde há uma igreja, uma creche, vários 

estabelecimentos comerciais, e também o campo do Palmeiras, explicando que em sextas e sábados há 

http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=5746
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=5746
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=5746
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=5788
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=5788
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um tráfego intenso de veículos em alta velocidade, principalmente motos. Colocou também uma 

questão sobre a Saúde, comentando que o Brasil recebeu médicos cubanos, dedicados e atenciosos, 

citando que uma das médicas colocou a frase que se precisasse de saúde, voltaria para seu país, pois em 

Cuba, segundo o Vereador, uma hora após a consulta já se está com o exame em mãos para apresentar 

ao médico. Apontou que no Brasil é diferente, pois há dois anos espera por um exame, que acabou 

tendo que fazer por outros meios. Informou que outra questão que estaria protocolando, era em relação 

à fiscalização nos finais de semana de veículos de outras cidades vendendo gás no interior de Taquara, 

tirando o comércio dos distribuidores locais, solicitando que se tomasse alguma providência. Lembrou 

que na semana anterior, alguma Vereadora levantou a questão sobre as pessoas que marcar transporte 

para a capital para procurar recursos ou fazer exames, e mencionou que na sexta-feira que antecedeu a 

essa Sessão aconteceu o mesmo, pois uma pessoa marcou o transporte e ao veículo parar em frente a 

sua residência, essa pessoa levou uma hora para sair de casa e dizer que não iria mais, o que atrasou o 

roteiro, fazendo com que o transporte chegasse ao seu destino com uma hora de atraso. Afirmou que 

não se deve ter um pensamento individualista, mas que se deve pensar no próximo também, ligando e 

desmarcando antes para ceder aquele espaço. Colocou também o ponto de que estava faltando um 

professor para atender alunos deficientes, pois há um caso no Colégio Theophilo Sauer, de um aluno 

que há duas semanas não estava indo às aulas, pois o professor parou de ir, portanto afirmou que 

procurará a Secretaria competente para apresentar essa situação e conseguir auxiliar. Comunicou que na 

sexta-feira anterior, na Escola João Martins Nunes, foi feito o lançamento do projeto em parceria com a 

Cooreli, a Secretaria de Educação, o Rotary e também a Secretaria de Meio-Ambiente, referente à 

classificação do lixo. Despediu-se desejando a todos uma boa noite e uma ótima semana. 

VEREADORA CARMEM SOLANGE KIRSCH DA SILVA (PTB): Saudou o Presidente da 

Câmara, e a todos os demais que estavam acompanhando a Sessão. Informou estar entrando com um 

projeto de sugestão para que seja construído no Parque do Trabalhador um monumento referente ao 

piretro, tendo em vista que segundo ela, a cidade de Taquara é conhecida como a capital do piretro, o 

que afirmou ser muito importante. Explicou que para a construção deste documento, devem-se 

arrecadar recursos de doações particulares, e que os alunos das escolas Municipais sejam convidados 

para representarem um layout do monumento, sugerindo que no local dedicado ao monumento seja 

feito o plantio dessas plantas, para a identificação das mesmas. Em nome da Comissão de Saúde, 

convidou o Ministério Público, o Executivo Municipal, o Instituto de Saúde e Educação, e também o 

Estado do Rui Grande do Sul, para tratarem de um assunto muito importante, o qual está na mídia, 

sobre uma inicial proposta do Ministério Público contra o Executivo. Explicou estar pedindo isso no 

intuito de somar forças para que se busquem esclarecimentos da referida inicial. Comunicou então que 

essa reunião se realizaria dia 29 de agosto, terça-feira às 9h30 nas dependências da Casa Legislativa 

para que assim pudessem ter esclarecimento e ajudar de fato no que acontece no município. Apontou 

outra situação preocupante, pela qual foi procurada pelos funcionários do SAMU, referente à perda da 

base no Município devido a algumas reformas. Continuou dizendo que como não tem conhecimento, 

convidou a Comissão de Saúde para fazer uma visita à base da SAMU, para que entenda a situação que 

está sendo apontada pela vigilância sanitária do estado de até poder perder. Ressaltou a necessidade de 

se reunir na mesma semana dessa Sessão para ver a real situação do momento. Encerrou agradecendo. 

VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou o Presidente da Câmara, e a todos os 

demais presentes. Mencionou estar retornando para as Sessões, salientando que não deixou de fazer seu 

trabalho de Vereador no dia-a-dia. Informou estar encaminhando uma solicitação ao Executivo, junto a 

Secretaria de Meio Ambiente, para que se buscasse formar uma parceria com a RGE. Citou que na 

reunião que aconteceu referente aos postes, a Vereadora Sandra salientou sobre mudas de árvores para 
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plantio, apontando que no Município se criou um grupo de voluntários que estavam fazendo esses 

plantios, lembrando que em 2015 foi aprovado um Projeto e Lei que dispõe sobre a criação de 

campanha ordinária de incentivo a arborização de Ruas, Praças e Jardins do Município. Explicou que o 

que quer, é um engajamento para que essa Lei seja colocada em prática, junto desse grupo de 

voluntários para que seja feita uma grande frente para que a Secretaria encaminhe a RGE a partir dessa 

lei, solicitando mudas, para que todos se envolvam e seja possível trabalhar por uma cidade mais verde. 

Lembrou que o Município de Taquara fez um acerto com a RGE referente ao pagamento do Posto 24 

Horas, e a colocação de lâmpadas de LED, porém, segundo o Vereador, quando uma lâmpada de LED 

estraga, uma empresa terceirizada da RGE recolhe essa luminária e deixa todos no escuro, portanto 

mencionou estar encaminhando um pedido para a RGE, para que eles tenham uma lâmpada para 

substituir à queimada, pois se a de LED precisa ser levada para consertar, as pessoas não podem ficar 

no escuro como tem acontecido. Expressou ter sido relatado que em um caso demorou tanto que o 

Município colocou uma de sódio no lugar para não ficar no escuro. Mencionou que esteve em uma 

reunião do Parlamento Metropolitano em Novo Hamburgo, onde foi tratado sobre Segurança Pública e 

solicitou o aumento de efetivo de soldados para o Município, e onde também foi discutida a questão do 

cercamento eletrônico e de se criar um Centro Integrado. Cedeu um aparte ao Vereador Telmo Vieira, 

o qual lhe parabenizou pela iniciativa e parceria, em correr atrás dessa maior qualidade na segurança 

pública do município e região. O Vereador Guido Mario Prass Filho então retomou a palavra 

dizendo ser preciso sempre buscar melhorias, apontando que também há dificuldades com relação ao 

esgotamento sanitário nas cidades do Vale dos Sinos e do Vale do Paranhana, apontando que uma 

servidora faria um trabalho durante aquela semana para que na semana seguinte possa ser apresentado o 

documento encaminhado ao Parlamento Metropolitano para que se traga todos aqueles que estão 

relacionados a essa necessidade para que não se perca esse recurso, afinal não sabe quando seria 

possível fazer o tratamento do esgoto da cidade. Então o Vereador encaminhou votos de pesar pelo 

falecimento da Senhora Lavinia Miller ocorrido dia 07/08, assim como da Dona Celmira Casper 

ocorrido dia 12/08, desejando que Deus conforte essas famílias. Enviou um grande abraço a todos e 

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

Presidente da Câmara e demais pessoas que acompanhavam a Sessão, desejando-lhes uma boa noite. 

Iniciou com um tema que lhe preocupa muito há alguns anos, referente ao Hospital Bom Jesus, algo 

que segundo o Vereador é impressionante o problema ser tão recorrente e constante, na forma como o 

Hospital se apresenta. Informou que na semana anterior o povo foi surpreendido negativamente dando 

conta que o Ministério Público Federal e Estadual estavam acionando na Justiça a Administração de 

Taquara para solucionar pendências do ponto de vista da probidade e da responsabilidade 

administrativa, apontando irregularidades. Cedeu um aparte ao Vereador Nelson José Martins, o qual 

afirmou que chegou o momento de chama-los até a Câmara para a prestação de contas. Seguiu então o 

Vereador Luis Felipe Luz Lehnen dizendo que infelizmente ou felizmente se tiverem os documentos 

para serem apresentados. Lembrou que desde o início do ano tem falado da importância dos Vereadores 

fiscalizarem e apontarem os pontos falhos dos projetos, dos convênios e das propostas que chegam a 

Câmara. Lembrou ainda que um dos Vereadores havia dito que não é preciso preocupar-se com tudo, 

pois se houver algo errado, o Prefeito pagaria através de outros órgãos de fiscalização, então completou 

dizendo que aparentemente a cobrança começou a chegar. Apontou que o que está visível aos olhos da 

população, não passa despercebido pelo MPF, e nem pelo MPE. Lamentou-se pela Casa Legislativa, a 

qual existe para representar os anseios legítimos do povo, prefere ouvir desculpas esfarrapadas de uma 

administração que empurra o problema para baixo do tapete, ao invés de cobrar da forma que deveria. 

Desafiou seus colegas Vereadores, que deixem de lado suas preferências partidárias, e passem a 
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trabalhar em conjunto para o bem da comunidade, citando já ter feito essa referência em algumas 

Sessões, para que deixem algumas bandeiras políticas partidárias de lado, para promover políticas 

públicas do interesse da população. Alegrou-se com o pronunciamento e encaminhamento da 

Vereadora Carmem, pois havia feito um pedido para que a Comissão de Saúde se manifestasse e 

buscasse junto ao CREMERS e ao Ministério Público Estadual, informações da vistoria promovida por 

parte do CREMERS no Hospital, vendo que a Comissão, ou a Vereadora sensibilizou-se a encaminhar. 

Afirmou que não traz este apontamento como Vereador de Oposição, nem para rivalizar com aqueles 

que pensam diferente dele, e sim porque segundo ele, é preciso investigar todas as ações tomadas e 

repasses feitos ao ISEV, enquanto gestor do Hospital, por ser essa a resposta que a população espera 

das autoridades. Mencionou saber que muitos não faziam parte da Câmara de Vereadores no ano 

anterior, inclusive ele mesmo, portanto precisam repassar cada documento aprovado, e cada repasse 

para o HBJ, para que seja auditado. Apontou terem autonomia para isso, e dessa forma devem proceder 

enquanto Vereadores. Encerrou desejando que Deus abençoasse a todos, e desejando também que 

pudessem encontrar uma solução para o empasse com o HBJ, trazendo tranquilidade para a população. 

Também agradeceu e desejou uma ótima semana a todos. VEREADORA MARLENE TEREZINHA 

HAAG (PTB): Saudou o Presidente da Câmara, também a todos os demais. Comentou sobre o 

Requerimento 199/2017 feito para a RGE, a respeito da troca de postes, algo que segundo ela, é de 

grande importância, pois o poste estava caindo sob uma residência na Estrada Três Irmãos, no interior 

do município. Informou também ter feito uma indicação ao Secretário Distrital, que vá até o local e veja 

a necessidade e as condições de se fazer o alargamento da Rua da Morada, na localidade de Padilha, 

próximo ao Posto de Saúde, bem como limpeza de bueiros. Aproveitou para parabenizar a Vereadora 

Mônica pela moção, por ser mãe de dois ex-professores que pararam de lecionar pelo péssimo salário e 

pela desvalorização do funcionário público. Afirmou que o professor não trabalha apenas na escola, 

pois leva pra casa o problema de cada aluno, sendo inclusive assistente social. Portanto mencionou que 

além do salário baixo, este ser parcelado, é algo muito triste essa situação dos professores. Mencionou 

esperar que algum dia um Governador assumisse, e realmente, desse um salário digno aos professores. 

Pediu novamente a população que quando marca uma consulta e/ou exame e por algum motivo, não 

poderá ir, que avisem, pois várias pessoas dependem do transporte, assim como a medicação, que caso 

não seja utilizada, devolva, pois outras pessoas podem estar precisando. Agradeceu a palavra, e desejou 

a todos uma boa semana junto a Deus. VEREADORA MÔNICA JULIANA FACIO (PT): Saudou a 

todos e iniciou seu pronunciamento citando dois temas recorrentes de sua fala. Apontou que nessa 

Sessão foi aprovada uma Moção que demonstra o compromisso da Casa Legislativa com a qualidade de 

vida das pessoas, por ser uma Moção de Apoio a abertura de diálogo por parte do Governador Sartori 

com a categoria do Magistério Público Estadual que estavam com o 13º e com seus salários parcelados, 

passando muitas vezes por necessidades básicas. Mencionou que no mesmo dia dessa Sessão, iniciava-

se a Primeira Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, com o título “Taquara com Olhar para 

Todos, Conviver é Acolher as Diferenças”. Explicou que a Semana da Pessoa com Deficiência 

acontece sempre na última semana de agosto, sendo uma campanha Nacional, Estadual, e alguns 

municípios que fazem Projeto de Lei para que essa semana seja Municipal também, assim como 

Taquara. Mencionou ter constituído um Grupo de Trabalho com vários parceiros, os quais decidiram 

por este título, pois segundo a Vereadora, dizer ser tolerante com as diferenças, significa ser um pouco 

melhor que os intolerantes. Continuou explicando que as palavras, tolerante e intolerante, devem ser 

excluídas do vocabulário das pessoas, pois estas devem ser abertas às diferenças. Citou que algumas 

pessoas questionaram a importância dessa semana, já explicando que um dos motivos é dar visibilidade 

a causa e a luta das famílias de pessoas com deficiência, também de dar acesso à informação a respeito 
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da pessoa com deficiência e seus direitos, justificando que o imperativo social diz que a pessoa com 

deficiência precisa ser cuidada e protegida, diferente do que diz Movimento Internacional da Pessoa 

com Deficiência, o qual tem um slogan que diz “nada sobre nós sem nós”, mostrando uma 

característica de protagonismo profunda que deve ser respeitada e levada em consideração. Continuou 

dizendo ser preciso avançar sobre as barreiras que a sociedade impõe de acesso a Pessoa com 

Deficiência aos bens e serviços públicos. Apontou que a principal barreira é a atitudinal, que são os 

dogmas e preconceitos que dizem que a Pessoa com Deficiência não consegue estudar, ter um emprego, 

ou manter um relacionamento afetivo, por não ter condições. A Vereadora então afirmou ser isso a 

maior falácia que existe, pois a pessoa tem condições e precisa ser respeitada nas suas potencialidades, 

e não sendo reduzida nas subjetividades. Disse ainda que não se pode dizer o que a pessoa não pode 

fazer, olhando o diagnóstico. Parabenizou o Vereador Telmo por sua fala na abertura, o qual disse que 

se a Pessoa com Deficiência não tem acesso, é porque os gestores públicos eleitos pela coletividade não 

dão essa abertura para debate, para que se efetive políticas públicas de equidade. Encerrou desejando a 

todos uma boa semana, e convidando-lhes para que se façam presentes no encerramento da Semana 

Municipal da Pessoa com Deficiência, com dois palestrantes que são referencias nacionais, a auditora 

fiscal do ministério do trabalho, entre outras, para que às 14h toda a comunidade esteja presente. Por 

último desejou uma boa semana a todos.  VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): 

Saudou a Mesa Diretora, os demais Vereadores e pessoas presentes no Plenário. Iniciou falando sobre 

educação, ao mencionar que se lembrava de suas professoras que eram consideradas como uma 

segunda mãe, pois elas podiam “dar com a régua”, puxar orelha, beliscar, e se falasse isso em casa, a 

situação ficava ainda pior. Opinou que deve se achar um meio para que tanto o professor quanto os 

demais servidores públicos sejam valorizados, salientando que existem alguns servidores que não são 

bons, porém, segundo o Vereador, estes são a minoria, não podendo considerar todos juntos. Informou 

ter duas irmãs que são professoras aposentadas, que enquanto se preparavam para serem professoras 

tiveram uma decepção quando um Prefeito de Taquara disse que se der um chute em uma lata de lixo, 

sai vários professores, isso em uma reunião do prefeito com os professores do Município. Afirmou 

lembrar-se de cada um de seus professores, salientando que cada “reguada” que levou foi merecida, 

pois nessa época se levava reguadas sim, e os pais apoiavam essa atitude. Mudou de assunto ao falar 

sobre a segurança, que segundo ele, não mudou nada e está ainda pior, pois se “apertar” em Porto 

Alegre, cai pra Alvorada e Cachoeirinha, e se “aperar” em Novo Hamburgo, cai pra Taquara, citando 

ter retornado os roubos de carro e de gado em Taquara. Cedeu um aparte ao Vereador Telmo Vieira, o 

qual mencionou que todas as idas até o Comando da Brigada Militar, assim como em suas 

reivindicações, tem pedido o aumento do efetivo da Brigada Militar, e informou já terem enviado dois 

novos brigadianos e que estariam enviando mais três, totalizando cinco novos brigadianos no 

município, e então seria marcada uma reunião com o Capitão da Brigada Militar de Taquara para 

intensificar o policiamento no interior. Retomou a palavra então o Vereador Nelson José Martins, 

mencionando acreditar que os policiais militares fazem mais do que podem com o que tem em mãos, 

elogiando este trabalho, porém apontando essa falta de efetivo que impede que se alcance o objetivo. 

Afirmou que a questão da saúde está muito pior do que se pensa. Cedeu um aparte ao Vereador Guido 

Mario Prass Filho, o qual concordou ser um absurdo não se ter os exames em Taquara, assim como os 

laudos que são feitos em Porto Alegre e chegam 30 dias depois, citando que lhes disseram que como 

essa peça é importada, ela estava no Paraná, em Francisco Beltrão, com a Receita Federal, e leva 

bastante tempo essa tramitação, sendo preciso conversar com este pessoal para que lhes mostre o 

documento apontando onde está, pois estão sendo “enrolados” e a comunidade segue sem os exames. 

Seguiu o Vereador Nelson José Martins dizendo que provavelmente não foi pago, pois nem os 
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funcionários que saem eles pagam. Continuou dizendo que foram até a rádio dizendo não faltar nada, 

mas segundo o Vereador, frequentemente falta remédio no hospital, lembrando que quando saiu a 

administração do Hospital Mãe de Deus disse ele que já era ruim e assumindo essa outra empresa, 

ficaria pior ainda. Afirmou que precisam presar conta do trabalho, – e se for dito que o município está 

devendo, deve-se buscar a solução para o problema – afinal receberam dinheiro para fazerem os 

trabalhos em Taquara. Apontou ainda que o Município está arcando com o mal atendimento junto ao 

Posto 24 Horas, isso que como disse o Vereador, o Posto 24 Horas ainda é a salvação do Município. 

Encerrou então dizendo ser essa a sua fala. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER 

(PP): Cumprimentou o Presidente da Câmara, e também ao demais que acompanhavam a Sessão. 

Mencionou que dia 4 de agosto, havia acontecido a primeira reunião para tratar do assunto referente aos 

carroceiros e seus cavalos, apontando que dezessete pessoas estiveram presentes representando alguns 

órgãos e entidades do município, e ressaltou que a Veterinária Cristina havia protocolado duas 

sugestões de projeto, sendo uma para a redução e proibição do uso de carroças de tração animal no 

município, e também de se criar uma taxa ambiental para empresas que realizam panfletagem, 

possibilitando que os carroceiros façam a troca de suas carroças por outros veículos. Explicou que 

juntamente dessas duas sugestões de projeto, a Veterinária deixou uma justificativa, a qual dizia que o 

catador realiza uma atividade de relevância, porém o acúmulo de lixo em locais indevidos tem causado 

sérios danos ao meio-ambiente e gerado um elevado custo ao município, de milhões de reais para 

resolver os problemas dos lixões, segundo dados da Secretaria de Meio Ambiente. Portanto nesse 

projeto de lei é sugerido que a atividade dos catadores seja valorizada através desse projeto de lei que 

poderia criar um fundo municipal para a reinserção na atividade produtiva de catadores, carrinheiros e 

carroceiros no município de Taquara, priorizando o financiamento de motocicletas junto a bancos, 

possibilitando-lhes a aquisição de um veículo para ser acoplado ao veículo de tração. Acrescentou ser 

desumano se deparar com o próprio homem carregando a carroça, tampouco o animal que não tem 

como dizer ao homem que está cansado, sentindo dor, sede, fome, ou que não suporta o peso excessivo 

que carrega, lembrando que na maioria das vezes, tanto o homem quanto o animal (que muitas vezes 

sem ferraduras) transportam excesso de cargas, apresentando uma forma medieval e desumana de 

trabalho para ambos. Apontou ainda existirem abusos no trato dos animais, que ocorrem durante a 

circulação das carroças, que são movidas por tração animal no município, o que é considerado crime de 

maus-tratos, contrariando o texto constitucional. A Vereadora então apontou que se deve incentivar 

estes catadores a substituírem a eles próprios e/ou ao animal no carregamento do veículo de tração. 

Informou que estes veículos de tração animal já foram abolidos em inúmeros municípios do Brasil, 

apontando que o município de Taquara deve evoluir nesse sentido, não permitindo cenas tristes de um 

homem carregando uma carroça ou um animal levando além do que suporta. Expressou que não tratar 

desse tema implica não somente com as crueldades praticadas cotidianamente, como incentiva o 

trânsito perigoso e caótico na cidade, incentivando ainda o tráfico de drogas e pequenos furtos, assim 

como o trabalho infantil. Afirmou que continuará nessa luta, por querer que se alcance um ponto não 

havendo mais carroças e carroceiros em Taquara fazendo essa coleta, para eliminar o sofrimento dessas 

famílias e desses animais. Encerrou desejando a todos uma boa noite, e uma excelente semana, 

agradecendo o tempo que lhe foi dispensado. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES 

DA SILVEIRA (PTB): Cumprimentou a Mesa Diretora, e todos os demais que acompanhavam a 

Sessão. Retomou a fala de seus colegas com relação ao assunto referente ao Hospital Bom Jesus, por 

ser uma situação aflitiva, lembrando que em um passado recente, por todos estarem incomodados com 

as denúncias, o ISEV foi chamado para falar a respeito do Hospital. Mencionou então que de abril de 

2016 até maio de 2017 foram feitas 2.157 cirurgias pelo SUS e 2.891 cirurgias particulares, apontando 
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que se deve ter cuidado, pois existem coisas a serem revistas, porém, outras coisas estão acontecendo. 

Salientou preocupar-se com a condução dessa ação cível pública, afirmando ser preciso sentar e 

resolver, porém entendendo que se deve ter cuidado para não dar margem ao Estado, em dizer que está 

uma porcaria e negar o recurso, devido observado o atraso no provimento de recursos a diversos outros 

hospitais e inclusive com o fechamento de algumas dessas instituições. Esclareceu que a Câmara de 

Vereadores não é conivente com algo errado ou coisas erradas, mas é preocupada com o atendimento 

de saúde final a quem mais precisa. Informou que a Comissão de Saúde estaca chamando para uma 

reunião, todas as pessoas mencionadas na citação do Ministério Público, o Secretário de Saúde, o ISEV, 

o Ministério Público e o Executivo, para que juntos possam, fortalecer a resolução deste empasse. 

Mencionou a importância da Moção feita pela Vereadora Mônica, a qual foi assinada pelos demais 

Vereadores, em defesa aos funcionários do Estado que estão com seus salários parcelados. Justificando 

a importância de se cuidar do magistério, pois a moção cuida principalmente do salário dos professores. 

Afirmou que não existe forma de qualificar a existência humana e a sociedade no geral, se não for 

pensado na qualificação da educação. Continuou dizendo não se qualificar a educação, se não tiver o 

devido cuidado com aquele que está à frente da sala de aula cuidando dos alunos. Questionou o ânimo 

do professor para estar à frente educando e tornando o jovem um cidadão melhor, pois ganhava pouco e 

no momento nem o pouco recebia. Então parabenizou a Vereadora Mônica pela proposição feita por 

ela. Encerrou agradecendo o tempo que lhe foi dispensado e desejando a todos uma excelente semana. 

Neste momento, o Presidente da Câmara, Vereador Telmo Vieira transferiu o exercício da 

presidência à Vereadora Mônica Juliana Facio para que pudesse se manifestar em tribuna. 

VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou a presidente em exercício, e a todos os demais que 

acompanhavam a Sessão, citando o Secretário Serginho que se fazia presente. Iniciou com votos de 

parabéns a empresa Citral, a qual completou 65 anos, mencionando ter estado na sede da empresa, 

juntamente a toda a direção da mesma, também com a presença do Vice-Prefeito, e o Vereador 

Adalbert. Citou a fala do Diretor da empresa, o qual disse ser uma empresa voltada à família, e que em 

todos os âmbitos, juntamente dos funcionários, faz seu melhor para atender a todos os usuários da 

empresa. Afirmou então que quem ganha com isso é o próprio município, com a arrecadação e a 

geração de empregos, dirigindo-se em seguida a todas as empresas, ao mencionar que o Município de 

Taquara deve estar sensível e de portas abertas para atender a quaisquer dificuldades que essas 

empresas venham a ter, pois o que faz com que um município se desenvolva, é o zelo pelas empresas e 

pelas pessoas. Mencionou que na quarta-feira que antecedeu a essa Sessão, esteve com o Vereador 

Guido Mario, na reunião do Parlamento Metropolitano, apontando que uma das pautas foi a Segurança 

Pública, que se sabe ter um déficit nacional, principalmente relacionado a homens na linha de frente, no 

efetivo policial tanto da Brigada Militar, quanto da Polícia Civil, portanto afirmou que o pleito deles foi 

pelo aumento do efetivo da Brigada Militar na região, mencionando que Taquara já estava sendo 

contemplada, com dois novos brigadianos, e aguardando mais três, totalizando cinco brigadianos a mais 

para o município. Continuou dizendo que os Vereadores se reuniriam com o Comando da Brigada 

Militar, para intensificar o policiamento no Centro, nos Bairros, e principalmente na Zona Rural, a qual 

segundo o Vereador é algo que está muito aquém da segurança de qualidade que espera, pois afirmou 

que a insegurança é a pior doença do cidadão brasileiro atualmente. Lamentou-se por sua esposa ter 

sido afligida por meliantes, os quais tiram o que pessoas de bem constroem com muito sacrifício, mas 

afirmou que lutaria para melhorar essa situação, principalmente em Taquara. Informou que mediante a 

algumas colocações de um Vereador referente às câmeras de monitoramento do município, explicou 

que teve uma visita do responsável pela coordenação de monitoramento, o qual explicou que no 

município há 20 câmeras de vigilância em funcionamento. Parabenizou a Vereadora Mônica por sua 
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iniciativa em trazer um projeto tão relevante e significativo para a comunidade taquarense, desejando 

que sirva para todo o Brasil, apontando que a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência é algo 

significativo e digníssimo, negando dizer que estas pessoas são deficientes, pois se superam a todo o 

momento, mencionando que deficientes são os demais, que assim como ele, tem todo o funcionamento 

em dia e ainda reclama da vida, apontando ainda que os políticos são deficientes quando não lutam por 

trazer políticas públicas de igualdade para todo o cidadão brasileiro, independente de etnia ou religião, 

e principalmente de deficiência independente de qual seja. Encerrou agradecendo a Deus por estar 

representando sua comunidade e desejando a todos uma boa semana. Nada mais havendo a tratar, às 

20h, o Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia 28 

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, 21 de agosto de 2017.  

 

 


