ATA Nº 4.225
Aos 28 dias do mês de agosto do ano de 2017, às 18h10min, no Plenário da Câmara de Vereadores de
Taquara/RS, realizou-se a 30ª Sessão Ordinária deste Legislativo, sob a Presidência do Vereador
Telmo Vieira (PTB), o qual contou com a presença dos seguintes Vereadores: Adelar Marques (PP),
Daniel Laerte Lahm (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). Ausentes os Vereadores Guido Mario Prass Filho
(PP) e Levi Batista de Lima Júnior (PTB), e, Vereadora Carmem Solange Kirsch da Silva (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, 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. Logo após a título de conhecimento o Presidente informou que o
Vereador Guido Mario Prass Filho e a Vereadora Carmem Solange Kirsch da Silva, ambos membros da
Comissão de Saúde desta Casa, e o Vereador Levi Batista de Lima Júnior encontram-se em Porto
Alegre, representando o Poder Legislativo, em reunião agendada para hoje (28), as 17 horas, com o
Secretário Estadual da Saúde – Senhor João Gabbardo dos Reis, para tratar sobre a SAMU. O
Presidente informou ainda que a reunião agendada para amanhã (29), às 09h30min, pela Comissão de
Saúde desta Casa, para tratar da proposta inicial pelo Ministério Público em face do ISEV – Instituto de
Saúde e Educação Vida e Estado do Rio Grande do Sul, será transmitida em tempo real pelo canal do
youtube. Prosseguindo com os trabalhos, o Presidente pediu à Diretora Legislativa que iniciasse a
Homenagem da noite, de acordo com o Requerimento nº 177, de autoria do Vereador Telmo Vieira,
aprovado por unanimidade na Sessão Ordinária do dia 02 de agosto de 2017, com a finalidade de
homenagear o Lions Clube de Taquara/RS, pelo desempenho das funções realizadas em benefício da
comunidade taquarense desde a data de fundação, 06 de junho 1961. Nesse sentido foram convidados
para comporem a Mesa dos Trabalhos, durante o tempo da homenagem o senhor Marcos Antônio
Martins e a senhora Miriam Martins, atuais Presidentes do Lions Clube de Taquara. Na sequência o
Presidente desta Casa e propositor da citada homenagem fez um breve discurso em referência ao Lions
e aos homenageados. A seguir foram entregues Certificados de Reconhecimento aos Presidentes e
Governadores anteriores e atuais do Lions, pelos 56 anos de atuação com excelente trabalho social
desempenhado em nossa cidade, e pela passagem dos 100 anos de fundação mundial, do Lions Clube
Internacional. Seguem descritos os homenageados: Sócios Fundadores do Lions Clube de Taquara senhor EGOM BERGOLD e senhora RUTH BERGOLD, e, senhor JOÃO CARLOS DE MORAES REIS
e senhora GERCI MORAES REIS; Governadores durante o período de 1999 e 2000 - senhora SILVIA
GOMES SARAIVA, in memoriam senhor GILBERTO DO AMARAL SARAIVA. A senhora SILVIA
SARAIVA também foi Presidente no período de 2013 e 2014; Presidentes durante o período 2010 e
2011 - senhor TELMO DE JESUS CARLOTTO e senhora MARLENE BALIM CARLOTTO; Presidentes
durante o período de 2011 a 2012 e atual Presidente no período de 2017 e 2018 - senhor MARCOS
ANTONIO MARTINS e senhora MIRIAM MARTINS; Presidentes no período de 2012 a 2013 - senhor
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ALMENSOR DOS SANTOS e senhora CAROLINE DOS SANTOS; Presidentes no período de 2014 a
2015 - senhor LUIS FELIPE LUZ LEHNEN e senhora CASSIANE DA ROSA; Presidentes no período
2015, 2016 e 2017 - senhor RENATO FAGONDES e senhora VERA FAGONDES. Os Certificados
foram entregues pelos Vereadores presentes e ao final da homenagem o senhor Telmo Carlotto falou
em nome do Lions Clube de Taquara. Dando continuidade aos trabalhos o Presidente solicitou que a
Diretora Legislativa procedesse na leitura da documentação e dos projetos que deram entrada nesta
Casa para publicidade dos mesmos. Publicidade de Projetos de Leis: PROJETO DE LEI Nº 094/2017
(Executivo Nº 078) Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos às empresas Filler Alimentos e
Bebidas LTDA e Filler Transportes Eireli LTDA, e dá outras providências. PROJETO DE LEI
Nº 095/2017 (Executivo Nº 079) Revoga as Leis Municipais nº 5.895, de 17 de outubro de 2016 e
5.944, de 20 de fevereiro de 2017. PROJETO DE LEI Nº 096/2017 (Executivo Nº 080) Fica instituída a
“Semana Municipal do Bebê” no Município de Taquara/RS, e inclui no Calendário Oficial de Eventos.
PROJETO DE LEI Nº 097/2017 (Executivo Nº 081) Institui a “Semana Municipal da Pessoa com
Deficiência – PcD” no Município de Taquara/RS, e inclui no Calendário Oficial de Eventos.
PROJETO DE LEI Nº 098/2017 (Executivo Nº 082) Autoriza o Poder Executivo, a doar 01 (um)
refrigerador biplex Frost Free, para a 5ª Companhia - Brigada Militar de Taquara/RS. PROJETO DE
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 004/2017 – MESA DIRETORA: Declara Ponto Facultativo no
dia 08 de Setembro de 2017, em face ao feriado nacional de 07 de Setembro – Dia da Independência do
Brasil, com posterior compensação de horário, para os Servidores da Câmara de Vereadores de
Taquara/RS. Correspondência recebida: 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 30 de agosto de 2017, às 14h30min, no Ginásio
do Colégio Santa Teresinha. Após a leitura da matéria o Presidente abriu a Ordem do Dia, onde foi
deliberada a seguinte pauta: ORDEM DO DIA: 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. 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 11 (onze) votos
favoráveis. Ausentes os Vereadores Guido Mario e Levi Batista e a Vereadora Carmem Kirsch (faltas
justificadas). Falaram sobre a matéria a Vereadora Mônica Facio e o Vereador Telmo Vieira. Após com
a concordância dos demais Vereadores, o Presidente colocou em bloco a votação das proposições
adiante e as mesmas foram aprovadas por unanimidade dos presentes. Ausentes os Vereadores Guido
Mario e Levi Batista e a Vereadora Carmem Kirsch (faltas justificadas). Requerimentos de Nº 201 a
203/2017. Pedido de Informação de Nº 082/2017. Indicações de Nº 416 a 428/2017. 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 LUIS FELIPE LUZ LEHNEN (PSDB):
Saudou o Presidente da Câmara, e a todos que acompanhavam a Sessão. Iniciou dirigindo-se a
Comissão de Saúde, dizendo sentir-se plenamente atendido, pois tem pautado o tema do Hospital Bom
Jesus em algumas reuniões e então de maneira efetiva teve sua demanda atendida ao convocarem uma
reunião com a Administração Municipal do ISEV e interessados no tema. Salientou a importância da
reunião que aconteceria no dia seguinte ao dessa Sessão, ciente de que o horário não era o mais
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adequado, porém, afirmou que ouvir as pessoas e partes interessadas no melhor encaminhamento
possível era um passo importante para se encontrar as soluções para este empasse. Mencionou que as
consequências do descontrole financeiro da gestão pública recaem sobre os mais fracos, e citou uma
frase que viu nas redes sociais a qual dizia: “Na luta entre as ondas e o rochedo, quem se dá mal é o
marisco.” Afirmou então ser esta a mais pura verdade. Apontou ainda que talvez devido a alguns
posicionamentos fortes dele mesmo, e pelo princípio político, quem mais tem sofrido é o povo, pois
importantes ações deixaram de ser tomadas em nome das defesas políticas, e em nome das pessoas.
Alertou que a Casa Legislativa deve votar o PPA (Plano Plurianual), o qual já deveria ter sido votado
em junho, porém sequer chegou à Câmara, ou caso tenha chegado, segundo o Vereador, a Mesa
Diretiva ainda não havia dado ciência aos Vereadores. Lembrou já ter sido pauta sua com
requerimentos junto a Administração Municipal questionando sobre a elaboração do mesmo plano.
Explicou ser através do Plano Plurianual que seria possível entender as prioridades deste governo pelos
próximos quatro anos, pois até o momento, não haviam sido divulgados os pilares governamentais
dessa gestão, assim como os programas e os planos estruturantes. Apontou que não é de se admirar que
o Jornal Panorama apresentou, na sexta-feira que antecedeu a essa Sessão, várias “novelas” que
envolvem a Administração Municipal de Taquara de forma direta e indireta. Convidou a população,
que voltasse seus olhos e ouvidos para a Câmara Municipal, para que ajudem a encontrar soluções e
cobrar por melhorias no serviço público. Mencionou que o povo não pode ficar padecendo, pois logo
pode acontecer da crise financeira agravar-se ainda mais, atrasando salários de servidores públicos.
Repudiou o modo administrativo atual, pedindo que venha o PPA, de forma urgente, para que todos
saibas sobre as prioridades desse governo o quanto antes. Encerrou desejando que Deus abençoe a
todos, lhes protegendo, e desejou também uma ótima semana. VEREADORA MARLENE
TEREZINHA HAAG (PTB): Saudou o Presidente da Câmara, juntamente das demais pessoas que
acompanhavam a Sessão. Iniciou seu pronunciamento trazendo bons relatos, iniciando ao elogiar a
Vereadora Mônica pelo seu belo trabalho no encerramento da Semana da Pessoa com Deficiência.
Elogiou também o Presidente da Câmara pela homenagem ao Lions, que é uma instituição
internacional, a qual conta com diversas pessoas da cidade que ajudam as pessoas necessitadas do
município. Lembrou que muitas vezes madrugou no inverno, estando 6h30 na Saúde, para colocar as
pessoas no ônibus que iam à Novo Hamburgo, no transporte gratuito em parceria com a Prefeitura, para
que as pessoas fossem até o Hospital de Olhos. Apontou outra participação do Lions no Loteamento
Eldorado, no Posto de Saúde, para auxiliar as pessoas com Diabetes, sendo assim, uma instituição que
trabalha muito em prol das pessoas do município. Informou que na Comissão de Saúde tiveram uma
notícia boa relacionada ao tomógrafo, que está funcionando e com condições de fazer muitas
tomografias, e os laudos que estavam com atraso, estão sendo feitos na hora. Lembrou da campanha
Outubro Rosa, a qual lembra as mulheres de fazerem o exame para a prevenção do câncer de mama,
informando que já está se manifestando para saber sobre as mamografias, sobre os laudos, por querer
que todas as mulheres façam as mamografias e tenham seus laudos em dia para prevenirem o câncer de
mama. Encerrou agradecendo a todos, desejando-lhes uma boa semana com muita luz e paz, e citou a
frase “nenhum direito a menos”. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL (PSC): Saudou o
Presidente da Câmara e as demais pessoas que acompanhavam a Sessão. Iniciou parabenizando o
Vereador Telmo, pela homenagem que fez ao Lions pelos seus 100 anos. Mencionou as questões da
Saúde, e também do Hospital, apontando que na sexta-feira que antecedeu a essa sessão, foi trazido
pelo Jornal Panorama que o Hospital Bom Jesus vem enfrentando diversos problemas, e o Ministério
Público estava contestando a forma como foi feito o contrato, e o Legislativo também estava
preocupado com essa situação, afinal cada um fala uma coisa e o Legislativo não consegue entender,
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sendo que no meio disso está o povo sofrendo e lutando pela sua saúde. Parabenizou então a Comissão
de Saúde por ter chamado para uma reunião, todas as entidades envolvidas com as questões do
Hospital, para que possam discutir e os Vereadores possam entender o que está acontecendo para tentar
ajudar da melhor forma possível para que a Saúde no Município possa melhorar e atender de fato a
comunidade. Informou que na semana anterior esteve em Brasília solicitando diversas emendas
parlamentares, a deputados e senadores, como ao Senador Lasier, para o qual solicitou uma emenda
para o Hospital, estando ciente de que o problema do Hospital não é a emenda, mas esta vem para algo
específico, sendo que o problema do Hospital é o recurso para funcionar diariamente. Encerrou
agradecendo o tempo cedido. VEREADORA MÔNICA JULIANA FACIO (PT): Saudou deus
colegas Vereadores e Vereadoras, e também aos demais que acompanhavam a Sessão. Iniciou
parabenizando a Comissão de Saúde, pelo chamamento de todos os órgãos competentes para a reunião,
no intuito de discutir e tentar avançar em soluções efetivas na melhoria das condições de atendimento
do Hospital para que possa atender mais e melhor a comunidade com a qualidade que ela necessita.
Parabenizou também o Vereador Telmo pela homenagem ao Lions, o qual é um importante parceiro no
desenvolvimento de ações de cuidado das pessoas. Mencionou que no dia dessa Sessão, a Câmara
aprovou uma moção de apoio ao Instituto Federal – Campus Rolante, agradecendo aos Vereadores que
assinaram essa Moção junto a ela, pois diz da responsabilidade dessa Câmara com a educação.
Informou que na semana anterior teve a honra de ser convidada pela Justiça do Trabalho de Taquara,
para fazer uma fala sobre o direito de amar, na exposição fotográfica “Amores Perfeitos”. Continuou
dizendo que havia outros Vereadores parceiros, como o Vereador Preto, e citando perceber que a
comunidade taquarense pensa muito na questão da liberdade do direito das pessoas de amar. Agradeceu
então a Justiça do Trabalho, por lhe proporcionar esse momento bacana, o qual disse muito de um
mundo com mais amor, menos ódio e menos intolerância. Apontou que no dia dessa Sessão, foi
encerrada a primeira Semana da Pessoa com Deficiência, onde foi discutido com a Secretaria de Saúde,
Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Educação, Hospital Bom Jesus, APAE e Helfen,
sobre temas pertinentes a vida de pessoas com deficiência e seus familiares, conhecendo mais sobre
acessibilidade universal, o que segundo a Vereadora vai muito além de corrimãos e rampas, e sobre
acessibilidade programática também, o que está relacionado a políticas públicas voltadas a pessoas com
deficiência, pensando muito na igualdade de condições de acesso aos bens e serviços públicos pela
pessoa com deficiência, dando por exemplo a intérprete de Libras que estava realizando um trabalho de
acessibilidade comunicacional, apontando ser algo a ser pautado no próximo concurso da Câmara, para
que tenha um concurso de intérprete de Libras, para que quando a pessoa surda vier a Sessão, tenha
essa acessibilidade. Agradeceu muito ao Grupo de Trabalho, por estarem todos envolvidos, pela
Câmara e a Prefeitura terem sido muito parceiras também, assim como as Secretarias, todos se
articulando para fazerem seus trabalhos, resultando em uma semana de sucesso. Comunicou que no dia
seguinte ao dessa Sessão, se comemora o Dia Internacional da Visibilidade Lésbica, complementando
que em um país onde uma pessoa homossexual é assassinada por crime de ódio, deve-se avançar para
que através dessa semana, e desses debates, se possa trabalhar na perspectiva da potencialidade das
pessoas e não mais nas diferenças. Encerrou convidando a todos para o dia 1º de setembro, quando será
feito um seminário sobre educação e desenvolvimento regional, onde essa Câmara estaria sediando o
debate de toda a região do Vale dos Sinos e do Vale do Paranhana, a respeito dos Institutos Federais
(Novo Hamburgo, Sapiranga e Rolante), onde estaria fazendo um debate com a Câmara dos Deputados
e com a Assembleia Legislativa, o que era de suma importância que a comunidade estivesse presente.
Desejou uma boa semana a todos, uma boa noite, agradeceu pelo tempo a mais, e citou a frase “nenhum
direito a menos”. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou a Mesa Diretora, e as
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demais pessoas presentes no Plenário. Iniciou mencionando ter estado na Rua Flores da Cunha para ver
se o Município havia tomado alguma providência com relação ao asfalto que foi pago por seis
centímetros e não tem sequer um centímetro, afirmando ser algo que não é o Prefeito que paga, e sim a
própria população de Taquara. Afirmou que o Prefeito deveria tomar alguma providência, pois do
contrário, ele mesmo tomaria providência como fez com outras ruas, onde tiveram que retornar e
refazer todo o asfalto. Afirmou não ser apenas naquela localidade, pois segundo o Vereador, todos os
asfaltos que essa empresa fez, foram cobrados seis centímetros, e há locais que não tem nem um
centímetro e o Município não cobra isso. Dirigiu-se ao Vereador Luis Felipe dizendo que o Prefeito
deve tirar dos Cargos de Comissão, e pagar o salário dos servidores estatutários, pois é a obrigação
dele. Lembrou que em 1999 e 2000, os funcionários ficaram três meses sem receber, e a prefeitura
autorizava os funcionários a irem ao mercado e encherem o carrinho, mas segundo o Vereador, o
prefeito da época não pagava nem o mercado, resultando nos funcionários entrando na justiça e tendo o
direito a um mês de dissídio menos a inflação. Mencionou a decisão da presidência sobre a redução de
dez reais no salário mínimo, apontando que os Deputados que votaram favorável são iguais a ele ou
piores, pois estão em seus postos para dizer não, já que não podem aceitar isso. Afirmou que se isso
acontecesse, entraria na justiça já no dia seguinte, pois o Prefeito tem o direito de colocar quem quiser,
mas colocar pessoas para parcelar salários é algo que ele não acredita que aconteceria por imaginar que
o Prefeito esteja bastante ciente daquilo que está fazendo. Informou que a situação do Hospital na
semana anterior era diferente da relatada pela Vereadora Marlene, mas alegrou-se pelos atendimentos
estarem acontecendo. Disse ainda que quem lembrar do que ele havia dito 15 anos atrás, sobre tomar
cuidado devido aos Hospitais de Porto Alegre não aguentariam a situação que se preparava, pois
lembrou que em Taquara já foi feito diversos tipos de cirurgias, e com o passar do tempo, se foi
empurrando tudo pra Porto Alegre até que no momento atual acabou saturando, pois chegam ônibus e
carros de todos os municípios. Lembrou que quando o Mãe de Deus estava saindo, disse que o Mãe de
Deus já era ruim e com esse Instituto ficaria pior. Afirmou que quem estivesse no Plenário no dia
seguinte a essa Sessão, deve cobrar, pois o dinheiro que o Município paga deve ser justificado, mas que
se está devendo, ou se o Governo do Estado deve, é preciso entrar na justiça pra que seja pago.
Mencionou que completará quatro anos do Governo Sartori, sendo que desde o início começou esse
“lengalenga” e continuaria assim. Afirmou que todos sabem que Saúde é algo caro, mencionando ter
um setor de saúde no sindicato, e que como não terão mais o imposto sindical, já haviam sido tomadas
providências e continua funcionando, apontando que isso deve ser feito, pois se discute muito, sem
tomar uma ação definitiva. Mencionou saber que o Hospital não vive sem dinheiro, porém, se não está
recebendo, se deve cobrar de quem deve, e não fazer como o Diretor fez tempos atrás, de ir à rádio e
dizer que está tudo certo, porque não estava. Informou que se tivesse tempo, iria à reunião, mas pediu
para que aqueles que estivessem presentes falassem o que falta, para que fosse possível buscar uma
solução. Sobre a entrada do Ministério Público, lembrou ter dito que não era daquela forma que
estavam fazendo, por saber que nenhum setor público pode contratar alguém sem licitação, portanto
alguém errou em não ter feito da forma correta. Se mostrou estar torcendo que isso se resolva, pois está
muito ruim, já que mandam a pessoa para Igrejinha e lá mandam de volta pra Taquara, e segundo o
Vereador, o cidadão taquarense não pode ficar andando de um lado para o outro e alguém precisa
decidir isso. Expressou que em sua opinião, como são tomadas ações no sindicato, também deve ser
tomado nesse setor, pois mesmo que seja ruim para alguém, é preciso que sejam tomadas. Mencionou
esperar que dissessem como realmente está a situação, para que se possa atuar de forma pontual.
Encerrou dizendo ser isto. VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PP): Saudou o
Presidente da Câmara, e demais pessoas que acompanhavam a Sessão. Iniciou comunicando que dia 28
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de agosto é o Dia do Voluntariado, explicando ser a oportunidade para a prática do bem e da
solidariedade, além de que segundo a Vereadora ser voluntário é muito mais do que oferecer parte de
seu tempo, olhar a necessidade do outro, fazer parte de uma maravilhosa corrente, colocar seu
entendimento e experiência em benefício do todo, indo além das expectativas do ser humano, e
colocando-lhe em destaque, tanto para quem doa, quanto para quem recebe. Continuou dizendo que o
voluntário é um guerreiro silencioso, que não busca fama, dinheiro, ou oportunidade e riquezas, apenas
dando o que tem de melhor, pontuando que a visão do voluntário é ampla e bela, pois tem um alcance
infinitamente maior sobre o que acontece ao seu redor, se integrando a estas condições sempre com
muita entrega e determinação. Citou frases que dizem “eu gostaria tanto de ajudar, mas não sei como”,
ou “quando eu me aposentar, serei voluntário”. Apontou então que na homenagem que foi feita ao
Lions, lhe chamou atenção o que estava escrito em suas camisetas, que era: “onde há uma necessidade,
há um leão”. Continuou dizendo que se quiser tanto ajudar, não precisa ir longe, basta olhar para o lado,
na própria rua ou vizinhança, pois sempre se terá a oportunidade de auxiliar alguém. Informou que no
dia seguinte ao dessa Sessão pela manhã haveria uma reunião para tratar sobre a questão que se instalou
da problemática toda do Hospital Bom Jesus. Afirmou que ela, juntamente de seus colegas Vereadores,
nunca se exime de suas responsabilidades, estando sempre na luta, em busca de soluções para os
problemas do Município e por mais que tentem desconstruir o trabalho do Vereador, em Taquara estes
não fogem de seus compromissos, e nos dias seguintes, tentariam buscar alguma solução para esse
problema sério e crítico do Hospital Bom Jesus. Lembrou ao falar de voluntariado, da Embaixada
Feminina pelo Hospital Bom Jesus, as quais estão constantemente precisando de ajuda, portanto
sugeriu às pessoas que só tem palavras ácidas e críticas na ponta da língua, que ao invés de ficar
recorrendo às redes sociais para desconstruir o trabalho dos outros e procurar defeitos, que tente se
colocar na posição da pessoa que alcança a sua mão, doa seu tempo, sua disposição e sua saúde por
aqueles que precisam. Apontou então que se pode começar a fazer um trabalho de voluntariado em
Taquara pela Embaixada Feminina de Apoio ao Hospital Bom Jesus, trabalhando um pouco em prol do
próximo, por saber da importância desse Hospital, e independente do partido que está na administração
municipal, tem certeza que se percorrer as casas de todos os munícipes, afirmou que todos querem que
o Hospital esteja aberto e funcionando, sendo esta a sua vontade e seu desejo enquanto legisladora, indo
além e sugerindo que se dedique um tempo de sua semana, que seja uma hora, por alguma entidade do
município, mencionando várias delas. Encerrou agradecendo a atenção e desejando a todos uma
excelente semana. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB):
Saudou a todos e iniciou seu pronunciamento chamando atenção para um assunto, onde no início do
ano foi procurada por uma Professora alfabetizadora do Bairro Empresa, Viviana Simões e ela
demonstrou naquele momento em que veio procurar a Comissão de Educação desta Casa, a vontade de
estabelecer um projeto de alfabetização naquele Bairro em função da demanda nesta área. Na época
tiveram contato com pessoas do Sindicato Rural do Vale do Paranhana e encaminharam documento
recentemente, onde estabelecerão para 2018 havendo uma clientela significativa que procurem para
fazer as inscrições - cursos de alfabetização no Bairro Empresa. Disse que o Sindicato Rural se envolve
nesta parceria, pois existem nos bairros muitas pessoas oriundas da zona rural, pessoas que não
estudaram na época certa, porque foi utilizada a sua mão de obra para trabalhar na lavoura. O Bairro
Empresa é o maior bairro de Taquara e com muitas pessoas que precisam e querem se alfabetizar. Esta
parceria se estabelecerá à medida que surgirem pessoas que se inscrevam. Relatou que a Professora
Viviana avisou que já está fazendo as inscrições e inclusive lhe passou um modelo da ficha que poderá
passar a quem tiver interesse. Trata-se de um programa de alfabetização que será patrocinado pelo
Sindicato Rural em parceria com o SENAR. A seguir destacou a questão do voluntariado e o quanto é
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engajada ao Projeto BEM, criado pela Doutora Luciana Barcelos – Juíza da 3ª Vara, agora criando um
projeto semelhante em Gravataí. Disse que recebem parcerias como de dois Dentistas, Dr. Carlos
Eduardo Xavier e Dra. Marília Marques, que atendem atletas do Projeto BEM, quando terminam um
tratamento assumem outro. Salientou que estas parcerias, a exemplo do que o Lions trouxe nesta noite,
significam e fazem com que estes projetos tenham vida longa. Complementado a fala da parceria dos
Dentistas disse que hoje pela manhã foram recebidos no Gabinete do Secretário de Modernização
Administrativa de Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul, onde juntamente com o
Vice-prefeito pleitearam uma área de terra na entrada do Bairro Empresa que é de propriedade do
Estado, para ser cedida ao Município e futuramente ter ali um ginásio esportivo. Disse que foram muito
bem recepcionados pela assessoria e pela Diretora Vania que cuida da parte técnica, a qual mostrou
caminhos para a confecção dos documentos com bastante presteza e cuidado para que no final
obtenham resposta positiva. Finalizou dizendo que é desta forma que terão um social melhor, pois não
adianta investir milhões em segurança se não pensarmos a criança e o jovem hoje. Agradeceu o tempo
concedido e desejou a todos uma excelente semana. VEREADOR ADELAR MARQUES (PP):
Saudou a todos e iniciou seu pronunciamento falando a respeito de uma Indicação que fez ao
Executivo, na qual solicitou que seja criado um plano de carreira aos funcionários públicos, onde os
que buscarem maior conhecimento e qualificação nas redes de ensino, estes sejam reconhecidos
financeiramente na parte salarial. Também fez solicitação à Secretaria de Saúde para que ajustem junto
aos Postos de Saúde agenda dos pediatras, pois em alguns Postos este atendimento se dá no turno da
tarde, sendo que as pessoas precisam ir pela manhã e esperar até de tarde para retirarem suas fichas.
Fato parecido ao que acontece na Defensoria Pública do Município, aonde muitas pessoas chegam de
madrugada, para conseguir uma ficha de atendimento. Sobre isso solicitou que a Secretaria competente,
juntamente com a Defensoria também faça um ajuste nessas agendas. Citou uma sugestão que fez ao
Executivo no sentido de buscar junto a alguns investidores a possibilidade de construir prédios
destinados a estacionamento, aliviando assim o fluxo de veículos na área central. Destacou que estará
acompanhando um pedido de liberação da Rua Coberta no mês de fevereiro do próximo ano para a
realização da “Muamba”, evento que começou após o término do Carnaval de rua no município. Após
falou sobre questões da CORSAN e inclusive se ouve muitas críticas sobre ela e até mesmo defendem
sua privatização. Não vê isso como saída, até porque existem exemplos como a privatização parcial da
CEEE, onde hoje na região há muita dificuldade na questão de atendimento. Por isso defende a não
privatização de entidades do estado, até porque isso elimina fontes de renda. Defendeu também o
funcionalismo da CORSAN que muitas vezes são penalizados, mas tem conhecimento de que os
serviços que dependem deles eles realizam com rapidez. A seguir parabenizou o Lions que neste ano
completa 100 anos de fundação mundial, na pessoa do Presidente Telmo, propositor da homenagem
realizada no início desta Sessão. Na área na saúde acredita ser necessário criar um conselho municipal
para administrar o Hospital e um corpo clínico com médicos daqui. Disse que estes assuntos dariam
sequência e continuidade no seu trabalho, pois não estará aqui a partir da próxima Sessão, lembrando
que hoje foi seu último pronunciamento nesse período de 30 dias que esteve na vereança desta Casa.
Destacou também mais um aumento da gasolina e do diesel, a partir de amanhã (29). Mencionou sobre
a palestra que participou na última sexta feira no auditório do Hospital Bom Jesus e neste dia à tarde
também esteve aqui na Casa no evento de encerramento da Semana Municipal da Pessoa com
Deficiência. Cumprimentou a Vereadora Mônica que é uma das organizadoras desta Semana, dizendo a
ela que foi muito gratificante ter participado e que aprendeu muito. Relatou também que na sexta feira
esteve presente na chegada do Fogo Simbólico na Brigada Militar. Encerrou a palavra como Vereador,
lembrando que continuará como suplente exercendo lá fora um trabalho como voluntário e sempre a
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disposição da comunidade, desta Casa e do Executivo. Agradeceu aos secretariados que muito lhe
ajudaram; ao Executivo e ao Vice-prefeito que sempre estiveram de portas abertas colaborando com
suas solicitações; aos colegas Vereadores; aos funcionários desta Casa; ao Partido Progressista; à
comunidade que pelo voto lhe colocou aqui nesses 30 dias para apresentar as suas ideias; aos meios de
comunicações e a todos aqueles que de uma forma ou de outra lhe proporcionaram esta experiência.
Agradeceu o espaço desejando a todos uma ótima semana. Neste momento, o Presidente da Câmara,
Vereador Telmo Vieira transferiu o exercício da presidência ao Vereador Moisés Cândido Rangel
para que pudesse se manifestar em tribuna. VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou o
Presidente em Exercício, e também aos demais que acompanhavam a Sessão. Informou que esteve
presente em uma reunião na manhã do mesmo dia dessa Sessão, com o Secretário de Segurança,
Trânsito e Mobilidade, Lorival, onde destacou sua preocupação enquanto legislador e representante da
comunidade, em relação a mobilidade urbana, principalmente no que tange a Rua Julio de Castilhos,
pois o estacionamento oblíquo está com seu tempo de vida útil esgotado, pois tem causado lentidão no
trânsito, e quando um carro vai sair do estacionamento, para o fluxo que já é lento, além das questões
relacionadas a Rua Tristão Monteiro, onde passam veículos pesados, e a qual é uma Rua de referência
no município, pois nela há muitas casas que são patrimônio do município, os quais tem um tempo de
vida útil que tange uma condição tranquila daquela via, pois segundo o Vereador, quando um veículo
pesado passa por ali, acaba danificando aquelas construções por serem antigas e muitas vezes estarem
em estados precários, mesmo que se venha fazendo reformas para manter aquele visual. Apontou ainda
que Tristão Monteiro é uma Rua, e não uma Avenida, portanto deve ser tratada como tal. Parabenizou o
Executivo Municipal, pois há tempo vem pedindo melhorias no Bairro Santa Maria, especialmente
sobre uma canalização, pois em pleno Século XXI, grande parte do interior e dos bairros mais
afastados, ainda existe esgoto a céu aberto, o que é sua grande preocupação quando se deve tratar o
cidadão com cidadania e dignidade, portanto agradeceu ao Prefeito por atender a aquela comunidade,
fazendo uma canalização, a qual comentou que gostaria muito que também fosse feita no Bairro
Eldorado, e no Bairro Santa Maria também. Afirmou ser sabido que as coisas no Município acontecem
de forma lenta devido à questão financeira, contudo, quando se tem prioridade, as coisas acontecem de
forma mais rápida. Mencionou que nesta mesma noite, homenageou o Lions Club International pelos
seus 100 anos, parabenizando especialmente o Lions do Município que completou 56 anos de muito
trabalho, onde o lema deles é servir ao próximo. Citou que ao escutar seu professor, Telmo Carlotto,
integrante do Lions, e ver as lágrimas em seus olhos dele, por estar aposentado como tantos outros,
porém eles não param, querendo fazer um algo a mais pela população. Apontou que muitas vezes se
algum munícipe requer um exame de visão do poder público na secretaria da saúde e muitas vezes não
tem, por serem limitados estes exames, então o Lions tem essa oferta, além de muitos outros trabalhos
sociais. Parabenizou a todos os integrantes do Lions, desejando que Deus lhes desse muita vida a eles
para que continuem fazendo este trabalho com afinco e solidariedade. Também parabenizou a
Vereadora Mônica pelo projeto da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, sendo sabido que
isso acontece no Brasil e no Estado, mas trazer para o Município e trabalhar sob uma pauta importante
como essa, é no mínimo ver e enxergar com o coração, trazendo dignidade a essas pessoas. Parabenizou
ainda toda a Casa Legislativa, os parceiros que fizeram com que acontecesse, a Administração
Municipal por aportar à inclusão social desde o início de 2013, quando se iniciou a Administração Tito
Lívio Jaeger Filho, a qual trouxe a criança com deficiência para dentro das escolas públicas, somandose a Helfen e a APAE, apontando a diferença, mas trazendo como igualdade, acatando o que a
constituição reza. Apontou que Taquara já é um diferencial, citando o que sempre disse que para ele o
Brasil começa em Taquara, e todos os trabalhos feitos pelo bem-estar da população, é exemplo e deve
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ser seguido por todo o Brasil. Destacou que no dia seguinte a essa Sessão, aconteceria uma reunião com
diversos ministérios, junto a Administração Municipal, a Secretaria da Saúde, o ISEV, o Conselho, e os
Vereadores. Explicou que o ISEV estava fazendo a gestão do Hospital que é do Município. Explicou
que o Município não faz a gestão do Hospital, porém lá o Ministério Público está apontando alguma
irregularidade referente à contratação que é feita pelo Estado, diferente do convênio que é feito pelo
Município. Continuou mencionando querer saber o que está acontecendo, trazendo tranquilidade para a
comunidade que requer um Hospital de Pronto Atendimento, onde a comunidade seja atendida da
melhor forma. Apontou ser sabido que o Hospital passa por imensos problemas, muitas vezes de
atendimento, mas afirmou querer que essas situações melhores, e o atendimento ao cidadão fossem de
qualidade. Afirmou ter uma grande luta em prol do Hospital e da comunidade que tanto anseia.
Encerrou agradecendo a Deus pela honra de representar sua comunidade, e desejou a todos uma boa
semana. Nada mais havendo a tratar, às 20h10min, o Presidente declarou encerrada a presente Sessão
Ordinária, convocando a próxima para o dia 04 de setembro 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, 28 de
agosto de 2017.
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