
Ata nº 4.226, de 04 de setembro de 2017                                                                                                    Página 1 de 12 

 

ATA Nº 4.226 

Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às dezoito horas e dez minutos, no 

Plenário da Câmara de Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 31ª (trigésima primeira) Sessão 

Ordinária deste Legislativo, sob a Presidência do Vereador Telmo Vieira (PTB), o qual contou com a 

presença dos seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Carmem Solange Kirsch da Silva 

(PTB), Daniel Laerte Lahm (PTB), Guido Mario Prass Filho (PP), Levi Batista de Lima Júnior (PTB), 

Luis Felipe Luz Lehnen (PSDB), Magali Vitorina da Silva (PTB), Marlene Terezinha Haag (PTB), 

Moisés Cândido Rangel (PSC – Vice-presidente), Mônica Juliana Facio (PT - Secretária), Nelson José 

Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Sandra Beatriz Schaeffer (PP) e Sirlei Teresinha 

Bernardes da Silveira (PTB). Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador Telmo Vieira, a 

Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão Ordinária, desejando 

boas vindas a todos e informando que as Sessões da Câmara de Vereadores de Taquara podem ser 

assistidas em tempo real, acessando o endereço eletrônico www.camarataquara.com.br no link TV 

Câmara 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. Na sequência o Presidente solicitou que a 

Diretora Legislativa procedesse na leitura da documentação e dos projetos que deram entrada nesta 

Casa para publicidade dos mesmos. Ofícios do Senhor Prefeito: Nº 500/2017: Em atenção ao Ofício 

D.L. nº 453/2017, referente ao Requerimento nº 173/2017, de autoria dos Vereadores Guido Mario e 

Luis Felipe, agradecemos ao convite para uso da Tribuna Popular na Sessão da Câmara de Vereadores 

no dia 04 de setembro de 2017, e devido a outro compromisso anteriormente agendado informamos que 

não será possível o comparecimento. Encaminhamos ainda, a Relação de Atividades do Departamento 

de Esportes para o ano de 2017, vem como os eventos já realizados. Nº 476/2017: Encaminha Leis 

Municipais nº 6.001 e 6.002, sancionadas em 22 de agosto de 2017. Publicidade de Projetos de Lei: 

PROJETO DE LEI Nº 099/2017 - VEREADOR TELMO VIEIRA: Institui o Dia Municipal do 

Vigilante e do Porteiro e o inclui no calendário de Eventos do Município de Taquara/RS. PROJETO 

DE LEI N° 100/2017 – VEREADOR TELMO VIEIRA: Institui o Dia Municipal da Empregada 

Doméstica e da Diarista e o inclui no calendário de Eventos do Município de Taquara/RS. 

Correspondência diversa recebida: Ofício Circular SMECE nº 16/2017, convidando para prestigiar 

junto ao palanque oficial, o Desfile Cívico, que ocorrerá no dia 07 de setembro de 2017, às 08h, na Rua 

Júlio de Castilhos em frente à Praça Marechal Deodoro. Convite do Colégio Municipal Theóphilo 

Sauer, para inauguração da Sala Verde, do projeto Com Vida, no dia 14/09/2017, às 15h30min. Após a 

leitura da matéria o Presidente abriu a Ordem do Dia, na qual foram deliberadas as seguintes matérias: 

ORDEM DO DIA: 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. A Comissão de Constituição e 

Justiça apresentou Parecer pela aprovação do Projeto em relação à forma e legalidade. Posto em 

discussão, seguido de votação o Projeto foi aprovado por unanimidade. Falaram sobre a matéria os 

Vereadores Régis de Souza, Luis Felipe e Guido Mario. 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. A Comissão de Constituição e 

Justiça e Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres pela aprovação do 

Projeto em relação à forma e legalidade. O Presidente colocou o Projeto em discussão e a pedido do 
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Vereador Régis de Souza seguem transcritas as perguntas feitas por ele à Comissão e segue também 

transcrita a resposta dada pela Vereadora Sirlei Silveira, na condição de Presidente da CCJ. Perguntas 

feitas à Comissão, pelo Vereador Régis de Souza com relação ao Projeto: 1ª - Se as empresas 

cumpriram com os pré-requisitos em leis anteriores da mesma razão social ou do grupo? 2ª – Quanto é 

o valor estimado da isenção do Imposto Predial, Territorial, Urbano (IPTU), bem como das taxas em 

relação ao imóvel das empresas situado à ERS 115, Avenida Oscar Martins Rangel, nº 8505, neste 

Município, relativos aos anos de 2017, 2018 e 2019? Vereadora Sirlei Silveira (Presidente da CCJ): 

“Vereador Régis eu quero te pedir desculpas, porque nós fizemos a reunião hoje e tratamos de assuntos 

paralelos porque nos preocupa muito a questão do Hospital e acabamos por esquecer. Eu tenho alguns 

dados e não é exatamente aquilo que tu perguntaste, mas hoje a empresa emprega mais de 80 pessoas 

em Taquara, li também que eles empregam inclusive em filiais fora do Município pessoas de Taquara e 

apesar deles terem filiais distribuídas eles recolhem em Taquara. Então estes dados eu tenho para te 

oferecer e te peço desculpas porque foi uma falha da nossa Comissão e eu assumo a falha em não 

buscar as respostas que havia pedido.” O Vereador Régis deixou registrado que se sente suficiente a 

título das respostas das suas perguntas. Na continuidade da discussão do Projeto falou ainda o Vereador 

Nelson Martins. Posto em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade. 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. A Comissão de Constituição e Justiça 

apresentou Parecer pela aprovação do Projeto em relação à forma e legalidade. Posto em discussão, 

seguido de votação o Projeto foi aprovado por unanimidade. 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. A Comissão de Constituição e Justiça 

apresentou Parecer pela aprovação do Projeto em relação à forma e legalidade. Posto em discussão, 

seguido de votação o Projeto foi aprovado por unanimidade. Falou sobre a matéria a Vereadora Mônica 

Facio. 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. A Comissão 

de Constituição e Justiça apresentou Parecer pela aprovação do Projeto em relação à forma e 

legalidade. Posto em discussão, seguido de votação o Projeto foi aprovado por unanimidade. 

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. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer pela aprovação 

do Projeto em relação à forma e legalidade. Posto em discussão, seguido de votação o Projeto foi 

aprovado por unanimidade. Após com a concordância dos demais Vereadores, o Presidente colocou em 

bloco a votação das proposições adiante e as mesmas foram aprovadas por unanimidade. Requerimento 

n° 204/2017 - Ver. Régis Bento de Souza: À CORSAN - conserto de um buraco na Rua Paraná, 

próximo ao nº 730, no Bairro Santa Teresinha. Requerimento n° 205/2017 - Ver. Régis Bento de Souza:  

À Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - informações sobre quais 

programas estão em andamento para o fomento do desenvolvimento econômico (geração de empregos e 

renda), disponíveis para o município de Taquara. Requerimento n° 206/2017 - Ver. Telmo Vieira: 

Votos de Congratulações ao Capitão da Brigada Militar de Taquara, extensivo aos Instrutores do 

PROERD, pela Solenidade de Formatura realizada no dia 30/08/2017. Requerimento n° 207/2017 - 

Ver. Guido Mario Prass Filho: Votos de Pesar, pelo falecimento da senhora Maria Rejane Martini, 

ocorrido no dia 28/08/2017. Requerimento n° 208/2017 - Ver. Adalberto Carlos Soares: Votos de 

Pesar, pelo falecimento da senhora Noelita Müller, ocorrido no dia 1º/09, próximo passado. 
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Requerimento n° 209/2017 - Ver. Telmo Vieira: À Mesa Diretora - que seja realizada Homenagem 

Especial no início de uma Sessão Ordinária com entrega de Certificados aos integrantes da Associação 

de Moradores de Padilha. Requerimento n° 210/2017 - Ver. Telmo Vieira: À Mesa Diretora - que seja 

agendada reunião para o dia 11/09/2017, às 14h, para apresentação do Cronograma das Ações a serem 

desenvolvidas no Bairro Olaria, referente à estação de esgoto e outras questões apontadas pela 

comunidade e o Ministério Público. Indicação n° 429/2017 - Ver. Telmo Vieira: Que seja executado 

pela Prefeitura o Programa Meu Bairro Melhor, onde juntamente com as secretarias competentes 

realize melhorias através de mutirões nos bairros da cidade. Indicação n° 430/2017 - Ver.ª Sandra 

Beatriz Schaeffer: Manutenção no brinquedo infantil da Praça Marechal Deodoro da Fonseca, em frente 

à Prefeitura. Indicação n° 431/2017 - Ver.ª Sandra Beatriz Schaeffer: Conserto das lâmpadas dos postes 

localizados respectivamente em frente ao Lar Oase e ao Residencial Araxá, na Rua Edmundo Saft. 

Indicação n° 432/2017 - Ver.ª Sandra Beatriz Schaeffer: Sugestão para que seja instalada agência 

bancária na Rua Picada Gravatá, visando descentralizar a área comercial do Centro para outros lugares 

da cidade. Indicação n° 433/2017 - Ver.ª Carmem Solange Kirsch da Silva: Recuperação da casinha de 

medição da caixa de luz junto a EMEF Dona Leopoldina, na localidade de Morro da Pedra. Indicação 

n° 434/2017 - Ver. Guido Mario Prass Filho: Retirada de uma árvore de grande porte situada na estrada 

da Grota, próximo ao nº 705, em frente à Loja da Aline. Indicação n° 435/2017 - Ver. Levi Batista de 

Lima Júnior: Troca de lâmpadas na Rua Adelino Eduardo Bart, no Bairro Sagrada Família, em frente 

ao nº 3307. Indicação n° 436/2017 - Ver. Levi Batista de Lima Júnior: Verificar e solucionar problema 

no esgoto na Rua Germano Paiva, no Bairro Mundo Novo. Indicação n° 437/2017 - Ver. Levi Batista 

de Lima Júnior: Reparos em uma boca de lobo situada na Rua Coronel Neves ao lado da Mercearia e 

Xis Teixeira. Encerrando a Ordem do Dia, o Presidente colocou em apreciação dos Vereadores e 

Vereadoras, se concordam em antecipar o horário da Sessão Ordinária do dia 18 de setembro próximo, 

para as 15 horas deste dia, no Plenário desta Casa, para que às 19 horas possa ser realizada a Sessão 

Solene alusiva aos Festejos Farroupilhas, na Sede Campestre do CTG O Fogão Gaúcho. A referida 

sugestão foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo com os trabalhos 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 DANIEL LAERTE LAHM (PTB): Saudou o Presidente da Câmara, também a todos 

os demais presentes. Iniciou refazendo alguns pedidos e indicações que havia feito em Sessões 

anteriores, e elogiando as Secretarias competentes relacionadas aos pedidos que fez. Informou que 

havia um problema grave em Tucanos sobre um valo que há tempos estava prejudicando a passagem de 

veículos, e duas semanas antes dessa Sessão, havia sido feita a restauração do local, instalando canos, e 

feito todo o trabalho para que possibilitasse o acesso de todos os veículos que por ali passam. Apontou 

também ter feito indicações de trocas de lâmpadas e alguns suportes na Rua Urbano Schein, a qual dá 

acesso a ERS-239 que vai em direção a Rolante, informando haver uma ação promovida pela Secretaria 

de Obras com a equipe de Iluminação Pública que fizeram as trocas de lâmpadas e os suportes 

necessários, trazendo maior segurança devido a essa iluminação. Mencionou ter estado presente na 

Solenidade da chegada da Chama Farroupilha na cidade de Rolante, a qual veio direto da cidade de 

Mostardas, juntamente ao Vice-Prefeito de Taquara, Hélio Cardoso, continuando dizendo ter ficado 

bastante entusiasmado com o que viu, salientando a grande quantidade de jovens participando do 

evento, orgulhando-se por estes estarem pilchados fazendo as atividades culturais e tradicionais. 

Parabenizou então o Coordenador Regional Leandro Pacheco e a Diretora Cultural, os quais vem 

fazendo a frente, juntamente com os jovens. Fez então a divulgação do XI Festejo Farroupilha do Vale 

do Paranhana, que aconteceria de 9 a 20 de setembro na sede campestre do CTG O Fogão Gaúcho e 
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citou algumas atrações do evento. Informou também aos que quisessem participar, que no sábado 

seguinte ao dessa Sessão, estaria saindo da Brigada Militar a Chama Crioula, a qual passaria pela Rua 

Julio de Castilhos, convidando-lhes para irem com seus cavalos, cientes de que os exames devem estar 

em dia. Lembrou a todos que a GTA seria tirada nessa semana, com validade até outubro, devido aos 

diversos eventos nesses próximos dias. Salientou que dia 17 de setembro estaria acontecendo o  

II Campeonato Municipal de Laço da Cidade de Taquara, com a parceria da Prefeitura, convidando a 

todos e mencionando que este campeonato abrande apenas os CTGs de Taquara. Elogiou então a 

Secretaria de Obras, pois há muito tempo era cobrada a colocação de canos na Rua Pedro Emilio 

Martins, os quais haviam sido colocados recentemente, resolvendo a situação do bairro. Apontou 

também ter sido solicitado reparo na tampa de um bueiro na Escola Harda Müller, o qual estava em 

andamento. Agradeceu a oportunidade, convidando novamente a todos que participem dos festejos 

farroupilhas. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou O Presidente Da Câmara 

e a todas as demais pessoas que acompanhavam a Sessão. Iniciou convidando a todos para que se 

fizessem presentes no Plenário dia 15, quando acontecerá o ato de assinatura da ordem de início do 

serviço da construção do novo retorno da ERS-239 que dá acesso a ERS-115, um evento que contaria 

com a participação de diversas autoridades, apontando ser um “drama” para quem sai do bairro Santa 

Maria para ir em direção à praia, precisa fazer um retorno “suicida”, e explicou que para solucionar este 

problema, o Governo do estado estaria fazendo uma rótula para facilitar a vida de todos. Salientou que 

estaria se iniciando o XI Festejo Farroupilha, o que segundo o Vereador, deu muito certo na cidade, 

onde a comunidade realiza um grande encontro. Mencionou que na semana anterior aconteceu uma 

reunião da Comissão de Saúde da Câmara, a qual fez a sua parte em busca de esclarecimentos com 

relação ao Hospital Bom Jesus, pois se anseia por um Hospital com condições e um bom atendimento 

para as pessoas. Informou que também esteve em Porto Alegre na semana anterior para desmistificar 

rumores de que o SAMU sairia de Taquara, explicando que na verdade foram pedidas algumas 

modificações na base, contudo o Governo do Estado deve mais de R$ 1,5 mi para o Município, o qual 

adiantou em recursos para o SAMU, então justificou sua ida à Porto Alegre para cobrar esses recursos 

do Governo que estão em atraso. Lembrou que também esteve em uma reunião do Parlamento 

Metropolitano, juntamente do Vereador Telmo, onde solicitaram uma agenda no final de setembro para 

novamente falar sobre o esgotamento sanitário da cidade de Taquara, lembrando que o prazo final dos 

recursos é 31 de janeiro de 2018, e enquanto o tempo passa, fica mais provável desse recurso ser 

perdido e o município continuar a poluir. Mencionou também ter estado junto ao comando da Brigada 

Militar de Taquara, onde ele e o Vereador Telmo foram recebidos pelo Capitão Dill, desejando sucesso, 

e fazendo reivindicações, referentes à vinda de mais policiais para Taquara, que fosse retomado o 

policiamento rural, falando também dobre o Parque do Trabalhador. Informou ter encaminhado um 

pedido de conserto da estrada de Alto Tucanos em alguns pontos, e também uma indicação da 

colocação de mais dois containers em Fazenda Fialho, pois só há um container em cada lado e toda a 

sociedade leva lixo para aquele local, não tendo espaço suficiente. Encaminhou votos de pesar pelo 

falecimento da Senhora Maria Rejane Martini, desejando que Deus confortasse a todos os seus 

familiares. Encerrou desejando a todos uma boa semana e que ficassem com Deus.  VEREADOR 

LEVI BATISTA DE LIMA JUNIOR (PTB): Saudou o Presidente da Câmara e a todos os demais. 

Iniciou apontando que a cidade está atravessando diversas situações as quais ele tem dispensado 

bastante tempo. Afirmou pensar que a mais grave é em relação ao Hospital Bom Jesus, um tema o qual 

ele está envolvido desde 2013, segundo ele, sempre buscando alternativas para melhorar o atendimento 

e manter as portas abertas, o que todos querem. Continuou dizendo que por dois períodos foi presidente 

do Conselho Municipal de Saúde, o que contribuiu muito para seu crescimento pessoal. Expressou 
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nunca saber que resultados viriam de suas ações, mas caso não fosse feito nada, não haveria resultados, 

e certamente por não ser perfeito, comete falhas todos os dias em sua vida, contudo mencionou haver 

uma situação que estava lhe chateando. Explicou estar sendo imputada a sua pessoa uma decisão a qual 

é totalmente descabida, pois em momento algum passou por ele o poder de decisão para contratar 

qualquer instituição para gerenciar o hospital, tendo participado sim de diversas reuniões, inclusive na 

que o Dr. Rogério Pires comunicou que o Grupo Mãe de Deus não tinha mais interesse de ficar em 

Taquara, tendo participado também de outras reuniões com outras entidades e secretários de outros 

municípios, para cercar-se de informações para quem tivesse que contratar. Apontou que escrever em 

um Ofício ao lado de seu nome que a decisão foi única e exclusivamente, é algo que não tem nada a 

ver, pois há uma enorme distância, e segundo ele, valer-se dessa frase é no mínimo tendencioso e 

amoral. Afirmou ter sido comunicado da escolha da entidade no dia 15 de março de 2016, assim como 

várias outras pessoas da área da saúde, os quais naquele dia haviam sido convidados para dirigirem-se 

até o auditório do Hospital Bom Jesus onde seria apresentada a empresa que em 30 dias assumiria a 

reunião. Explicou ser o Presidente do Conselho que dirige as reuniões, portanto na época coube a ele 

comunicar aos demais conselheiros a empresa que havia sido escolhida, o que não significa ter sido ele 

quem escolheu, pois apenas foi informado e transmitiu a informação. Citou a frase de Mahatma Gandhi 

a qual diz: “Assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro, também a mentira por 

menor que seja, estraga toda uma vida.” Mencionou possuir uma história de vida com serviços 

prestados a comunidade, prestando serviço através de dois concursos dos quais passou em primeiro 

lugar em ambos, trabalhando há mais de 11 anos na prefeitura, lembrou ainda que com 1181 votos foi 

eleito Vereador, estando a exercer seu mandato da melhor forma possível, tentando facilitar a vida de 

qualquer pessoa que se dirige a ele, exemplificando que recentemente em uma reunião com o Deputado 

Santini, buscou alternativas de melhorias na ERS-242, que segundo ele é vergonhoso, além de várias 

outras demandas de educação e saúde que não precisavam ser citadas. Expressou que se a política está 

desacreditada devido a determinadas pessoas de vários partidos por todo o Brasil, afirmou não incluir-

se nessa “corja”, estando sempre à disposição daqueles que se tiverem alguma dúvida com relação às 

atividades das quais ele exerce como concursado ou como Vereador, para lhe procurarem. Afirmou que 

quem fala a verdade não precisa pensar duas vezes quando vai falar algo. Encerrou usando uma oração 

atribuída a Gandhi, recitando-a: “Senhor, ajuda-me a dizer a verdade diante dos fortes e a não dizer 

mentiras para ganhar aplauso dos fracos. Se me deres fortuna, não me tires a razão, se me deres 

sucesso, não me tires a humildade, se me deres humildade, não me tires a dignidade. Ajude-me a 

enxergar o outro lado da moeda. Não me deixes acusar o outro por traição aos demais, apenas por 

não pensar igual a mim. Ensina-me a amar os outros como a mim. Não deixes que eu me torne 

orgulhoso se eu triunfar, nem cair em desespero se eu fracassar, mas recorda-me que o fracasso é a 

experiência que precede ao triunfo. Se eu ofender as pessoas, dá-me coragem para desculpar-me, e se 

as pessoas me ofenderem, a grandeza de perdoá-las. Se eu me esquecer de ti, por favor, Senhor, nunca 

se esqueça de mim.” Enviou um fraterno abraço a todos que acompanhavam, agradecendo pela 

permissão de estender o tempo e um pouco de seu desabafo, justificando lhe irritar o fato de trabalhar 

tanto e alguns alegarem estar fazendo por querer ganhar algo em detrimento do serviço, querendo na 

verdade a melhoria de Taquara, e agradeceu novamente. VEREADOR LUIS FELIPE LUZ 

LEHNEN (PSDB): Saudou o Presidente da Câmara e a todos os demais ouvintes. Iniciou seu 

pronunciamento com a frase “mais uma verdade que se torna pública”, explicando ser o título de uma 

postagem feita por ele mesmo na noite anterior a dessa Sessão a qual pronunciou na sequência dizendo: 

“Não sinto prazer em fazer tais apontamentos e tão pouco seja minha ideia tripudiar do que acontece, 

mas não posso ficar parado sem mostrar ao cidadão taquarense a verdade dos fatos. Hoje, há apenas 
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três vereadores na Câmara de Taquara que se atrevem a defender o patrimônio público em detrimento 

de apoiar cegamente um governo formado em cima de dois pilares: A falta de transparência e a 

incompetência. Na mesma semana em que o Governo do Estado desmentiu a Administração Municipal, 

quanto ter indicado o Instituto Saúde Educação e Vida - ISEV, para administrar nossa casa de saúde, 

chegou até mim, também, um documento do Conselho Municipal de Saúde, deixando muito claro, que 

esse Conselho não foi consultado sobre a contratação do ISEV para gerir o Hospital Bom Jesus de 

nossa cidade. Tanto a afirmação do Governo do Estado quanto, a do Conselho Municipal de Saúde, 

demonstram total falta de respeito que esta Administração têm em relação ao cidadão taquarense e a 

Câmara de Vereadores, pois falta com a verdade o tempo todo. Apesar das tentativas de intimidação, 

perseguição e ameaças, não vão me calar, pois fui eleito para fiscalizar e buscar sempre o melhor 

para o nosso povo.” Em seguida leu também o documento assinado pelo Conselho Municipal de 

Saúde, mencionando respeitar completamente o Vereador Levi, afirmando ter publicado este 

documento sem direcioná-lo ao Levi, e sim direcionado a Administração Municipal, para que pautasse 

a verdade, por ser dela a responsabilidade pela contratação do ISEV. Explicou que o documento parte 

do Conselho Municipal de Saúde, datado de 21 de março de 2016 para o Gabinete do Prefeito, como o 

assunto referente à contratação de novo gestou hospitalar. Fez então a leitura do documento o qual 

dizia: “Ao cumprimenta-lo(a) cordialmente, em resposta ao pedido de informação sobre a contratação 

do Instituto de Saúde e Educação Vida – ISEV para a gestão do Hospital Bom Jesus, passamos a dizer: 

A escolha e contratação de nova instituição para gestão do nosso hospital foi feita única e 

exclusivamente pelo prefeito e o presidente desse conselho na época (Sr. Levi), que por sua vez, 

também era funcionário da prefeitura (CC). Importante ressaltar, que após escolhida e feita à 

contratação da empresa para gestão, nesse caso o ISEV, daí sim foi “informado” pelo então 

presidente ao conselho, conforme se verifica nas linhas 8 e 9 da Ata nº 005/2016 em anexo. Outrossim, 

após recebermos esse pedido de informação, perguntamos aos membros do conselho se alguém foi 

consultado sobre a referida contratação, e a resposta foi “Não”. Sendo assim, informamos que em 

nenhum momento fomos consultados sobre a contratação de empresa e/ou instituição que seria 

contratada para a gestão do Hospital Bom Jesus de Taquara.” Documento este que segundo o 

Vereador, foi assinado pela Úrsula, então presidente do Conselho. Explicou trazer este documento 

apenas para provar que a responsabilidade da contratação do Hospital é sim do Prefeito Tito, e para que 

a verdade passa a ser pautada por essa Administração logo. Encerrou agradecendo e desejando uma boa 

semana a todos. VEREADORA MÔNICA JULIANA FACIO (PT): Saudou a todos os presentes e 

que acompanhavam a distância. Iniciou mencionando o momento vivido na sexta-feira anterior a essa 

Sessão, quando foi realizado o Seminário de Educação e Desenvolvimento Regional com um público 

de mais de 400 pessoas, formado por professores, lideranças comunitárias, estudantes e agentes 

políticos, os quais se reuniram de forma democrática e participativa com a pauta da luta pela educação 

pública de qualidade e gratuita, defendendo não o direito, mas a conquista. Esclareceu que o Instituto 

Federal do Vale do Paranhana foi fruto de muita luta de um grupo formado por lideranças comunitárias, 

professores, agentes políticos e sindicatos, o qual a Maria do Rosário comentou que quando havia lhe 

sido entregue o abaixo-assinado na Câmara de Deputados, havia cola de sapateiro no abaixo-assinado. 

Justificou que devido a isso, não foi forjado ou pedindo esse espaço realizado apenas por intelectuais e 

agentes políticos, mas solicitado por comerciários, estudantes, trabalhadores do campo e da cidade. 

Apontou então que esses anos todos de luta culminaram em um espaço amplo e tecnológico, que é o 

Instituto Federal Campus Rolante. Alegrou-se com os relatos dos estudantes, os quais diziam serem os 

primeiros de sua família a fazerem uma formação a nível técnico e superior no Instituto Federal e de 

terem oportunidade de ter tecnologia de ponta para pesquisas, podendo inovar. Mencionou ter renovado 
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suas energias e de todos que ouviram esses relatos, por não poder abrir mão de conquistas ou de 

pessoas como o Sr. Sergio Luci, que morreu lutando pelo espaço e que não pôde se fazer presente para 

comemorar. Afirmou que não deixaria o Instituto Federal do Vale do Paranhana fechar as portas, pois 

se refere ao futuro de toda uma geração, ao explicar que este Instituto tem a capacidade de atender  

1200 jovens, com excelência em educação, e possibilidade real de transformação social. Informou que 

hoje há 48 Institutos Federais no Rio Grande do Sul, 18 novas Universidades Públicas, e 173 novos 

campus espalhados em todo o estado, mencionando entender que o princípio da universalização do 

ensino é ter escolas e universidades públicas onde há pessoas, e não somente nas capitais, justificando 

que ter somente na capital acaba restringindo o acesso à educação principalmente para os filhos dos 

trabalhadores, ao exemplificar o seu caso, que pagou sua universidade trabalhando 40h e indo para a 

Unisinos à noite para ter sua formação. Convidou a todos que acompanhavam a Sessão, para entrar em 

contato com a Câmara para que se informassem dos próximos passos desse Fórum Permanente em 

Defesa da Educação Pública de Qualidade, por ser, segundo a Vereadora, uma pauta de extrema 

importância. Salientou que dia 8 (de setembro) seria o Dia Mundial da Alfabetização, e continuou 

dizendo que mesmo com a diminuição dos números de analfabetos no Brasil, com programas 

reconhecidos internacionalmente como “Brasil Alfabetizado”, o qual, segundo ela, havia diminuído 

cerca de 8%, alfabetizando 6,7 milhões de pessoas, porém ainda existem 12,9 milhões de analfabetos 

no Brasil, o que indica que estas pessoas não são analfabetas pela falta de condições cognitivas para 

avançar no processo de leitura, e sim porque não tiveram oportunidade de estudo no tempo que ela 

precisaria. Disse ainda que essa sua luta pela universalização da educação e pela democratização da 

educação não é em vão, pois a educação pública de qualidade é compromisso fundamental de qualquer 

governo, pois trata da vida e da dignidade das pessoas, não se podendo aceitar os cortes de recursos na 

educação, que para os professores e educadores é impossibilitar o futuro de toda uma geração. 

Parafraseou Paulo Freire ao dizer: “Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, 

tampouco a sociedade muda.” Concluiu então que só se muda à sociedade com luta e educação, e 

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

Presidente da Câmara, e também a todos os demais que se faziam presentes no Plenário. Lembrou que o 

Deputado que trouxe o campus foi o Deputado Alceu Moreira, e informou que entraria em contato com 

o mesmo, para que ele também “brigue” por isso, pois como ele fez força para trazer o campus, que 

force com o Governo para que o campus não corra o risco de ser fechado. Mencionou que no mesmo 

dia dessa Sessão, enquanto estava no Sindicato, entrou uma pessoa querendo informar-se sobre os 

direitos, porém não era associada, e era da empresa de limpeza. Continuou dizendo ter se sensibilizado 

com ela por não saber a quem recorrer, pois ninguém atendia e então pediu à funcionária que entrasse 

em contato e apontou ser um problema de licitação e que a empresa é de Minas Gerais. Relatou que a 

empresa não paga, e diz que o Município não paga ela, resultando nas pessoas sem receber, sugerindo 

então que essas pessoas entrem na justiça, pois quem trabalha é por precisar, e não por esporte, portanto 

encaminharam aquela funcionária para buscar seus direitos. Questionou a seus ouvintes se haviam 

reparado que o Governo do Estado parou o asfalto no km55, com nove milhões (de reais), acredita 

terem colocado menos de 5km de asfalto, com as obras paradas, onde recolheram as máquinas e foram 

embora. Apontou que o Governo do Estado não fiscaliza nada, e não tendo dinheiro pra nada, ainda 

jogam fora, pois essas obras, segundo o Vereador, deveriam continuar, a menos que o Governo do 

Estado também não tenha lhes pagado. Mencionou estar escrito no Jornal NH do mesmo dia dessa 

Sessão, que todos os municípios que investiram e estão investindo em emergência, aí aparece o 

Hospital Bom Jesus. Pediu então para que sejam realistas, pois não tem urologista lá, terminando tudo, 

e ao colocar no jornal, as pessoas procuram. Afirmou que se alguém se lembrasse do seu 
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pronunciamento quando essa empresa veio para Taquara, lembraria que ele mencionou o que acontecia 

em Santa Catarina, mencionando a vinda de um tomógrafo “novo” que até o momento, nunca havia o 

visto funcionando. Pontuou que também não se pode deixar que essa empresa saia até que se resolva o 

problema, contudo espera que ao menos eles cumpram com os trabalhos que naquela época se 

prontificaram a fazer, pois ficam empurrando de um lado para outro. Informou não ter comparecido a 

reunião, pois em três minutos não conseguiria dizer tudo para eles, afirmando que na época que vieram 

para Taquara, disse ser um “três sete”, pois segundo o Vereador, eles estão todos meio juntos, pois 

acertam as coisas e depois quando aperta à botina, cada um quer sair fora dizendo não ter nada a ver 

com isso. Lembrou que em 2013 como Presidente, foi chamado pela promotoria pela Câmara não votar 

um projeto relacionado à oncologia, então ele foi até lá e disse que havia escutado que havia um “jogo 

de empurra” entre Mãe de Deus e Prefeitura, e afirmou que tinha uma solução, e se o Paulo Morassutti 

quisesse conversar com ele, estaria à disposição. Indagou o Presidente Telmo se lembrava que 

enviaram o pior projeto que já entrou na Casa, o qual os Vereadores não tinham como votar, e na época 

havia cobrado do Promotor por quererem começar um edifício de cinco andares pelo meio, então o 

Morassutti veio até essa Casa, e se resolveu em nome dela. Afirmou que o Morassutti diz isso em 

qualquer lugar, que foi a Câmara de Vereadores que atuou em defesa para que houvesse oncologia para 

Taquara, e ele mesmo (Vereador Nelson) estava lá representando os Vereadores. Salientou que essas 

coisas precisam andar dentro do normal, mencionando ser sabido que hoje seja tudo muito difícil, e 

atualmente está bastante complicado lá, contudo, a sorte do município é o Posto 24h, o qual também já 

se encontra com problemas. Encerrou dizendo acreditar que essa empresa deveria ficar não podendo 

parar, não sabendo se necessário fazer licitação, afinal é problema do Prefeito, o qual foi avisado, e está 

em Ata quando disse que a “coisa” não era bem como eles estavam cotando. VEREADORA 

SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PP): Saudou o Presidente da Câmara, os demais componentes 

da Mesa Diretora, e a todos que acompanhavam a Sessão. Iniciou seu pronunciamento tranquilizando a 

população taquarense com relação ao trabalho do Legislativo Taquarense, pois este, sempre estará em 

favor da comunidade, sendo feito de maneira responsável, na busca de soluções para os problemas que 

se apresentam e que o trabalho deles é algo real, e não feito apenas virtualmente através das redes 

sociais, e qualquer esclarecimento pode ser buscado através da Câmara, onde os Vereadores estão à 

disposição com os gabinetes sempre abertos a comunidade, orientando que não se vá atrás de 

comentários e fofocas, que são tentativas de destruição do trabalho do Legislativo, e que busquem 

diretamente aos Vereadores, os quais estarão sempre dispostos a dialogar e juntos buscarem as 

melhores alternativas para os problemas da comunidade que são grandes. Informou que no dia 25 de 

agosto de 2017, no Jornal Nova Época de Canela, havia sido publicada uma pesquisa onde os 

canelenses deveriam avaliar o Governo e apontar suas principais necessidades, e nesse levantamento de 

vários itens, as pessoas votaram no que mais lhes angustiava na cidade de Canela, e o que mais as 

preocupavam, e surpreendeu-se por em segundo lugar estar o item “Cães Abandonados”, apontando 

que em primeiro lugar estava a “Segurança Pública”, o que atualmente é uma maior preocupação de 

todo o brasileiro, devido aos momentos críticos da segurança, porém salientou o quesito que ocupou a 

segunda posição. Continuou dizendo que essa pesquisa não lhe tranquiliza, mas apenas lhe mostra o 

quanto realmente as administrações públicas ao longo de todos os anos, foram deixando de lado as 

políticas públicas para essa importante causa, lhe tranquilizando apenas no sentido de dizer que o que 

ela tem feito como legisladora em buscar efetivar políticas públicas a serem implantadas no município 

de Taquara é algo que tem o seu valor e o seu reconhecimento, bastando ver que em Canela, é uma 

realidade muito diferente da realidade de Taquara, por ser um município com um grande número de 

indústrias, e onde o turismo está crescendo cada vez mais, com toda uma indústria voltada ao turismo, 
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preparando pessoas para trabalhar em hotéis, restaurantes e eventos culturais, sendo uma cidade muito 

diferente de Taquara, mas que a situação dos cães abandonados está em segundo lugar como 

preocupação do cidadão canelense. Apontou que essa preocupação não é restrita apenas ao cidadão 

canelense, pois segundo a Vereadora, certamente se essa pesquisa fosse feita em Taquara, ela também 

apareceria, talvez não em segundo lugar, mas em algum lugar se mostraria importante, afinal se tem 

muitas dificuldades em Taquara, relacionadas a segurança, saúde e educação. Contudo externou que ao 

ver essa pesquisa, ela lhe trouxe um pouco de alento de toda uma luta de quase quinze anos de 

voluntariado, trabalhando em prol dessa causa, e lutando diariamente para que se reverta essa situação, 

mencionando que os passos estão sendo dados lentamente, como toda a mudança que acontece 

lentamente e pontuando que quatro anos é pouco para que se efetivem políticas públicas reais, porém é 

uma sequência de atos e ações, que buscam por soluções, e através delas é que está buscando melhora 

de vida para as comunidades para as quais trabalha, buscando um município que realmente atenda as 

necessidades de cada cidadão. Encerrou sua mensagem agradecendo a atenção de todos e desejando-

lhes uma excelente semana. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA 

(PTB): Cumprimentou a Mesa Diretora, e a todos os demais que acompanhavam a Sessão. Iniciou seu 

pronunciamento retomando um assunto o qual já mencionou na Tribuna. Lembrou que na semana 

anterior, esteve na Secretaria de Modernização Administrativa dos Recursos Humanos, juntamente do 

Vice-Prefeito Dr. Hélio, onde eles foram recebidos pelo Chefe de Gabinete Eduardo Serpa Junior, e 

pela Diretora do Departamento de Administração do Patrimônio do Estado (DEAPE), Vânia 

Gonçalves. Informou que naquele momento, ela, juntamente do Vice-Prefeito, esclareceram às pessoas 

que lhes recepcionaram na Secretaria sobre a população do Bairro Empresa, o número de crianças e 

jovens que ali estão, e a quantidade de projetos sociais que acontecem e muitas vezes não encontram 

um espaço para serem realizados. Mencionou que naquele momento foram orientados a seguir os 

critérios técnicos do Departamento de Avaliação (DIAVA), e lhes passou algumas orientações técnicas 

a serem seguidas. Informou ter sido feito um trabalho de parceria entre a Secretaria do Planejamento, o 

Jurídico da Prefeitura, o Gabinete do Vice-Prefeito e o Gabinete do Prefeito, e na sexta-feira anterior a 

essa Sessão, foi concluso o processo para a requisição de um espaço público no Bairro Empresa, para 

que estando certo este espaço, se possa ir à busca de recursos para a construção de um Ginásio 

Esportivo no Bairro Empresa. Salientou entender que as parcerias estabelecidas entre Legislativo e 

Executivo rendem proveito ao munícipe taquarense. Apontou que as pessoas provavelmente estariam se 

perguntando por ser novamente para o Bairro Empresa, e explicou que o Bairro Empresa é o bairro 

mais populoso de Taquara, e que não possui um Ginásio Esportivo, afirmando que inclusive, perto 

dessa área de terra que está sendo requisitada, há uma Escola Estadual sem um espaço para o esporte, 

que é a Escola Estadual Breno Oswaldo Ritter, a qual poderia fazer o uso deste espaço por esta área ser 

muito próxima da Escola. Disse ainda que houve uma notificação feita ao Ministério Público de 

Taquara a um empreendedor que perfura poços artesianos na região, o qual foi notificado a construir 

um poço artesiano junto ao Lar Padilha, o que foi um trabalho difícil de duas semanas para a 

regularização deste empreendedor junto à Secretaria Estadual do Meio-Ambiente, onde foi feito um 

cadastro e uma legalização de documentação, sendo um trabalho bem complicado, mas um trabalho 

compensador, pois na manhã deste mesmo dia, saiu a portaria do Departamento de Recursos Hídricos 

da Secretaria Estadual do Meio-Ambiente, onde concede a autorização prévia para a construção de um 

poço tubular a Associação Beneficente Evangélica da Floresta Imperial, que é o Lar Padilha.  

Alegrou-se por as coisas darem andamento e que tenham resolutividade através dessas ações, 

afirmando que este poço artesiano virá beneficiar muitos jovens que lá moram – acreditando ser em 

torno de 80 jovens – além dos funcionários e demais pessoas que trabalham naquele espaço. 
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Mencionou como na semana anterior, que a Professora Viviana do Bairro Empresa lhe provocou a 

buscar uma parceria junto ao Sindicato Rural do Vale do Paranhana, na pessoa empreendedora do 

Presidente Osmar Gonzaga, e da Secretária Ana Paula, para que junto ao SENAR do Rio Grande do 

Sul, se estabeleçam turmas de alfabetização no Bairro Empresa em 2018. Informou que as inscrições 

estariam sendo feitas por essa Professora, e também por ela mesma, precisando dos nomes das pessoas 

inscritas para que o SENAR tenha uma relação significativa e dê a devida importância ao documento 

que já foi enviado, para que a parceria se estabeleça, tendo a anuência da Professora Ana Lucia Neves, 

a qual é Diretora da Escola Breno Ritter, e que já se prontificou a ceder o espaço para que as aulas 

aconteçam. Expressou que como não faz parte do “Grupo QPM”, que quanto pior melhor, disse a 

população taquarense que a única intenção que teve a Comissão de Saúde, quando chamou para uma 

conversa todos os envolvidos no processo estabelecido contra o ISEV, foi de resolutividade, pois 

segundo ela, não existe nenhum Vereador que seja conivente com situações irregulares, e registrando 

também ser uma pessoa que busca muitas informações, e na época da contratualização com o ISEV, 

nenhum Vereador apresentou documentos que desabonavam a conduta do ISEV, pois ela mesma 

procurou e não encontrou e apesar deles não terem sido bons, não houve conivência com irregularidade 

nenhuma, querendo e prezando pela boa conduta e pelo bom comportamento. Alegou-se em ouvir que 

pelo menos agora, o Vereador Fifi não está mais sozinho como um bom Vereador, tendo mais duas 

pessoas com ele, aumentando o número de Vereadores que ele admira, dando-lhe maior tranquilidade. 

Encerrou então sua fala, desejando a todos uma excelente semana. VEREADORA CARMEM 

SOLANGE KIRSCH DA SILVA (PTB): Saudou o Presidente da Câmara, e a todos os demais que 

acompanhavam a Sessão. Justificou não ter estado presente na Sessão antecedente devido a uma 

reunião marcada em Porto Alegre com o Secretário de Saúde do Estado, juntamente do Prefeito de 

Taquara para se tratar de assuntos referentes à SAMU no município de Taquara. Disse ainda tratar a 

respeito da ponte da ERS-020, que segundo ela, é uma Novela, e lendo o que estava escrito afirmou ser 

a hora de haver uma manifestação urgente da população taquarense, lendo o que dizia na matéria: 

“Licitação para a ponte, ainda não foi concluída. O DAER afirma estar finalizando o projeto de reforma 

da estrutura, que teve de ser refeita após apontamento de empreiteiras. Despois a obra será 

encaminhada a licitação, e os trabalhos não tem prazo para começar.” Explicou significar que a ponte 

não será uma novela, e sim um “novelão”, acreditando que terminará quando no ano seguinte, próximo 

às eleições, o governo viria e o cidadão terá que dar o troco nas urnas, por ser um absurdo isso, já que 

não são eles que passam ali diariamente e utilizam dessa travessia, sendo um desleixo com o município 

de Taquara, e uma vergonha. Esperando providências, e provavelmente com a comunidade. Comunicou 

também ter participado de uma reunião a respeito das calçadas do município de Taquara, a qual daria 

segmento nos dias seguintes, quando seria trabalhado novamente em cima disso, e pedindo que a 

população taquarense conscientize e ajude desde já a se tomar providências. Como a Vereadora mais 

votada, vindo a seu quarto mandato, reeleita pelo voto popular, por ser da base aliada do governo, 

afirmou que nem por isso vem até a Casa dizer apenas “sim”, mas também muitas vezes ao procurar o 

Prefeito, soube dizer um “não”. Afirmou que em sua trajetória, tem o conhecimento sobre o que é bom 

para a cidade, e sentiu-se ofendida por um Vereador, questionando onde se encontra o respeito na 

Câmara de Vereadores, pois acredita que a população de Taquara espera muito mais destes Vereadores, 

e não de ir até a Câmara uma vez por semana ofender aos demais Vereadores. Afirmou que se deve sim 

fazer oposição quando se é oposição, mas com respeito e dignidade, e se há oposição com o executivo, 

que lhe cobre, por ser esse o trabalho do Vereador, mas que respeite os demais vereadores, exclamando 

que não admitiria isso, por não gostar dessa postura, e se um Vereador for ameaçado, quer em nome 
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dos demais Vereadores, que se abra uma comissão de ética de forma urgente para apurar os fatos, 

pedindo isso por não ter ameaçado ninguém, e por não vir a essa Casa ameaçar Vereador nenhum. 

Apontou que cada Vereador que entra na Câmara e se senta no Plenário, que faça o seu trabalho, e que 

da porta pra fora da Câmara de Vereadores, que faça também, e entre os quinze Vereadores presentes, 

se tem um, dois ou três que trabalham e os demais não, lembrou que em 2020 haveria novas eleições 

para Executivo Municipal e para os Vereadores, dizendo que aí sim se veria quem trabalha e quem não 

trabalha, pois não pode julgar seus colegas dizendo quem trabalha e quem não trabalha, porque quem 

lhe julga não são seus colegas Vereadores, e sim o povo. Afirmou vir para a Sessão cansada, mas com 

muito orgulho para fazer sua parte como Vereadora, e não estava ali para ouvir tamanha besteira e 

ofensa. Solicitou então que fosse criada uma Comissão de Ética para apurar quem é o Vereador que 

está sendo ameaçado, pois ela não ameaçou ninguém, e pediu para que os quinze vereadores unam-se 

para trabalhar em prol de uma única coisa para qual foram eleitos, que é legislar e trabalhar em prol do 

crescimento da cidade de Taquara. Afirmou existir muitas situações críticas que nem todas seriam 

possíveis resolver, mas se trabalharia junto à população. Desculpou-se pelo tempo excedido, e encerrou 

agradecendo. Neste momento, o Presidente da Câmara, Vereador Telmo Vieira transferiu o 

exercício da presidência a Vereadora Mônica Juliana Facio para que pudesse se manifestar em 

tribuna. VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou a Presidente em exercício e as demais 

pessoas que acompanhavam a Sessão. Externou um encaminhamento que fez ao solicitar a Mesa 

Diretora que realize uma homenagem especial no início de uma Sessão Ordinária com a Entrega dos 

Certificados aos integrantes da Associação de Moradores de Padilha, pelo excelente serviço prestado na 

gestão da Escola Comunitária Vovó Mina, nada mais que um reconhecimento de que a comunidade 

está inserindo no processo de dar apoio a Administração Municipal em todos os âmbitos, pois se sabe 

da dificuldade financeira que se vem enfrentando, gerando a solidariedade e o comprometimento de 

fazer este algo a mais como cidadão. Encaminhou votos de congratulação ao comandante da 5ª 

Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar de Taquara, o Capitão Dill, extensivo aos instrutores que 

participaram da formatura ativa do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência, o 

PROERD, que aconteceu na quarta-feira antecedente a essa Sessão, onde 400 jovens se formaram, 

trazendo essa educação para suas formações, arremetendo a um futuro que se tenha esperança com 

esses jovens dotados desta instrução. Informou também estar apresentando ao Executivo Municipal o 

Programa Meu Bairro Melhor, sugerindo que a Administração Municipal juntamente das Secretarias 

competentes, pra que realize mutirões nos bairros da cidade para atender as demandas de iluminação 

pública, recuperação de leitos de vias, calçamentos, paralelepípedos, bloquetes de concreto, 

pavimentação asfáltica, pintura de meios-fios, conserto de bueiros, canalização, roçadas, patrolamento, 

limpeza de terrenos baldios, entre outras demandas. Mencionou saber da dificuldade financeira que 

vem enfrentando o município não sendo de agora, mas sabido também da falta de maquinário, 

compreendendo tudo isso, e sabendo que a comunidade requer um atendimento, pois grita e urge por 

cidadania, sabendo também do esforço que vem sendo feito pela Administração Municipal.  Agradeceu 

aos vereadores pela aprovação, pois não é ele quem aprova, apenas tem a iniciativa, mas tem a 

concordância de toda a Casa Legislativa, apresentando então esse programa para que o Prefeito estude 

essa possibilidade e que faça com o mínimo, o máximo de eficiência atendendo bairro por bairro. 

Solicitou também a Mesa Diretora que agendasse uma reunião para o dia 11 de setembro às 14h no 

Plenário, convidando aos Vereadores, a Corsan, ao Executivo Municipal, às Secretarias competentes, e 

o Ministério Público para a apresentação do cronograma das ações a serem desenvolvidas no Bairro 

Olaria, referente à estação de esgoto e outras questões apontadas pela comunidade e pelo Ministério 



Ata nº 4.226, de 04 de setembro de 2017                                                                                                    Página 12 de 

12 

 

Público. Mencionou ter ocorrido uma reunião na Câmara, a qual foi propositada pelo Vereador Luis 

Felipe, onde avançaram, pois o Ministério Público solicitou que essa casa tomasse providências, as 

quais são tentar serem resolutivos, mediar, e chamar as partes para que as providências fossem tomadas 

pelas partes, acordando que seria realizado um cronograma de ações que seria apresentado até o dia 1º 

de setembro, chamando essa reunião por entender que o dia 1º já passou e no decorrer desse mês quer 

apresentar essas ações para a comunidade e realmente efetuadas. Informou que também na sexta-feira 

esteve com o Vereador Guido Mario com o Capitão Dill, o comandante da 5ª Companhia da Brigada 

Militar de Taquara, para dar as boas vindas ao comandante, e também solicitar maior segurança, tanto 

na cidade como no interior, e saíram de lá contentes, por estarem preparando diligencias para atender os 

anseios da comunidade que são muito temerários no sentido de segurança. Então pronunciou um texto 

de própria autoria, o qual dizia: “Senhores Vereadores, eu não conheço bem cada um de vocês, mas 

nós já temos convívio há muitos anos, pois são cinco anos que convivo com seis Vereadores dessa 

Casa, sempre com respeito. Agora nessa nova legislatura, entraram Vereadores novos para essa Casa, 

mas nós viemos de uma condução respeitosa, mesmo quando a oposição era ferrenha, mas o respeito 

sempre primou em nossas discussões. Que todos aqui que realmente são cidadãos os quais obtiveram 

os votos de nossa comunidade taquarense, representem com respeito e também representem a Casa 

Legislativa, porque aqui nós pautamos a vida do Município de Taquara, tudo aquilo que interfere no 

cidadão taquarense, com dignidade, com respeito e com comprometimento, então não é um Vereador 

que é melhor que o outro, mas quinze vereadores que compõem a Casa Legislativa, e se todos esses 

quinze comungarem com o mesmo pensamento de zelar pelo bem estar da comunidade, mesmo sendo 

de esquerda ou de direita, o produto final será de excelência, pois trabalharemos de mãos dadas 

mesmo com divergências em opinião e discussão. Senhores Vereadores, tudo o que restará nessa vida 

são as nossas ações e tudo o que ficará, será vaidade. Considere e priorize o que vale a pena, vaidade, 

ou boas ações.” Desejou que Deus lhes dessa sempre seriedade, serenidade e muito mais união para 

que possam trabalhar em prol da população taquarense que precisa tanto de suas ações. Encerrou 

desejando que todos ficassem com Deus e desejando-lhes uma boa semana. Após a Palavra em 

Expediente o Presidente convidou a comunidade taquarense para participar do Desfile Cívico no 

próximo dia sete de setembro, bem como convidou os Vereadores e Vereadoras para o arriamento da 

bandeira amanhã (05), às 17h na Praça Marechal Deodoro. Nada mais havendo a tratar, às vinte horas e 

cinco minutos, o Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima 

para o dia onze de setembro de dois mil e dezessete, às dezoito 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.  

 

 


