ATA Nº 4.227
Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às dezoito horas, no Plenário da
Câmara de Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 32ª (trigésima segunda) 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), 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). Ausente a Vereadora
Magali Vitorina da Silva (PTB) (falta justificada). 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. A
seguir, conforme Ofício protocolado nesta Casa, no dia trinta de agosto do corrente ano, o Presidente
convidou o Coordenador da Defesa Civil do Município de Taquara, senhor Paulo Ricardo Pires de
Mello, para fazer uso da Tribuna Popular, pelo tempo de até quinze minutos, para divulgar as ações
desenvolvidas nesta pasta. Na sequência o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa procedesse na
leitura da documentação que deu entrada nesta Casa para publicidade da mesma. Ofício do Senhor
Prefeito: Nº 502/2017: Encaminha Leis Municipais nº 6.003 a 6.007, sancionadas em 05 de setembro
de 2017. Correspondência diversa recebida: Convite da EMEF Arlindo Martini, para o Seminário
Interno e Mostra de Trabalhos a realizar-se no dia 23 de setembro, a partir das oito horas. Ofício SE
nº 091/2017 – Comitesinos, convidando para a 5ª Reunião Ordinária a ser realizada no dia 14 de
setembro, às quatorze horas, no Auditório E09 005 da Unisinos. E-mail Of. Circular nº 056/2017, por
proposição do Deputado Tarcísio Zimmermann, através da Comissão de Assuntos Municipais da
Assembleia Legislativa do RGS, convida para Audiência Pública que irá tratar da Prestação de Contas
da EGR, dos anos de 2015, 2016 e 2017, a realizar-se amanhã (12), às 09h30min, no Plenarinho da
Assembleia Legislativa. 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 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. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou
Parecer pela aprovação do Projeto em relação à forma e legalidade e o mesmo foi aprovado por
unanimidade dos presentes. Ausente a Vereadora Magali da Silva (falta justificada). Falou sobre a
matéria o Vereador Telmo Vieira. 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. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer pela
aprovação do Projeto em relação à forma e legalidade e o mesmo foi aprovado por unanimidade dos
presentes. Ausente a Vereadora Magali da Silva (falta justificada). Falaram sobre a matéria o Vereador
Telmo Vieira e a Vereadora Mônica Facio. Após com a concordância dos demais Vereadores, o
Presidente colocou em bloco a votação das proposições adiante e as mesmas foram aprovadas por
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unanimidade dos presentes. Ausente a Vereadora Magali da Silva (falta justificada). Requerimento
n° 211/2017 - Ver. Guido Mario Prass Filho: Votos de Pesar, pelo falecimento do sr. Quemoel Moreira,
ocorrido em 05/09/2017. Requerimento n° 212/2017 - Ver. Telmo Vieira: À Mesa Diretora - que seja
agendada reunião o mais breve possível, para tratar sobre o andamento da Campanha e Programa de
Combate ao Mosquito Borrachudo, conforme Lei Municipal nº 5.947/2017. Requerimento n° 213/2017
- Ver. Adalberto Carlos Soares: Votos de Pesar, pelo falecimento da sra. Anilda Alzira Adam Rost,
ocorrido hoje 11/09/2017. Requerimento n° 214/2017 - Ver. Guido Mario Prass Filho: À Mesa Diretora
- que sejam encaminhados convites aos Prefeitos, Vice-prefeitos, Vereadores das cidades do Vale do
Paranhana, Presidente do COREDE Paranhana Encosta da Serra e Entidades em geral, para o Ato de
Assinatura do Lançamento da Obra de Retorno da ERS 239 em Taquara, que ocorrerá no dia
15/09/2017, às 9h30min, no Plenário desta Casa. Indicação n° 438/2017 - Ver. Telmo Vieira: Pintura
de faixas de segurança na Rua Pernambuco, esquina com a Rua Ceará no Bairro Santa Teresinha.
Indicação n° 439/2017 - Ver. Telmo Vieira: Recuperar uma "placa de indicação" na localidade de Rio
da Ilha, em frente à Escola Hermínia Marques. Indicação n° 440/2017 - Ver. Telmo Vieira: Fazer um
mapeamento e verificar quais ruas ainda não foram nomeadas em nosso Município. Indicação
n° 441/2017 - Ver. Levi Batista de Lima Júnior: Que a Secretaria de Obras providencie reparos
urgentemente na parte que lhe compete, próximo à calçada da Rua Henrique Bauermann, nº 2494.
Indicação n° 442/2017 - Ver. Levi Batista de Lima Júnior: Possibilidade de colocar cobertura para os
bancos (que deverão ser restaurados) na pracinha de crianças, no Parque do Trabalhador, próximo ao
Passeio Público que está sendo construído. Indicação n° 443/2017 - Ver. Levi Batista de Lima Júnior:
Possibilidade de reorganizar o tráfego no cruzamento das Ruas Tristão Monteiro e Ernesto Alves.
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 GUIDO MARIO PRASS
FILHO (PP): Saudou o Presidente da Câmara e a todos os demais. Iniciou sua fala reportando-se a
questão da UPA do Município, citando que Taquara, como outros municípios, acreditou no projeto do
Governo Federal, que só no Rio Grande do Sul, de 59 UPAs, apenas 24 estão funcionando, 12 unidades
prontas porém fechadas, 10 estão apenas no projeto, e 13 nem foram concluídas. Mencionou que o
município de Uruguaiana terceirizou o serviço da UPA, e tem lá um serviço avançado de saúde pelo
município, e espera contratualizar com os Governos Estadual e Federal. Citou também a Prefeitura de
Guaíba, a qual discutiu com o Conselho Municipal de Saúde, também com a 2ª Coordenadoria de
Saúde do Estado, e já estavam em processo de devolução ao Governo Federal, próximo de um milhão
(de reais). Explicou que quando essas UPAs foram propostas, eram propostas eleitoreiras, pois o
Prefeito achava que se colocasse uma UPA na cidade, venceria a eleição, então na época se iniciou a
construção de um “elefante branco”, sendo que em Taquara não cabe no orçamento bancar uma UPA
dessa qualidade, já que não consegue nem ao menos bancar os demais serviços. Mencionou que o
Governo encaminha em torno de 25% do valor gasto em uma UPA, e propôs que se arque com esse
recurso ou mude para UPA1, mesmo tendo começado como UPA2, e ali fazer um Posto 24h, atendendo
urgências e emergências, buscando emendas com os Deputados para ter equipamentos e que os exames
que precisam ser feitos fora, serem feitos ali pelo SUS, sendo assim, um centro de atendimento, e as
coisas mais graves, que se encaminhe para o Hospital. Afirmou estar ciente de que a Administração
Municipal trabalha fortemente para fazer o retorno que também facilitaria a questão da rodoviária, e
que resolveria o problema, economizando ainda em aluguel, pois lembrou que em frente a Casa Vidal,
o Município paga um valor para ter um centro administrativo que poderia ser colocado onde está o
Posto 24h, economizando recursos devido ao tempo de “vacas magras”, tendo sabedoria em saber usar
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o recurso público que se tem. Comunicou que dia 15 (de setembro) seria o Ato de Assinatura da Obra
de Construção do novo retorno na ERS-239, depois da Renault, possibilitando que as pessoas não
precisem atravessar na frente dos veículos que vem de todo o Vale dos Sinos em direção ao Litoral.
Disse ainda que a Câmara de Vereadores tem feito todo o esforço para que o Hospital do município
continue funcionando, por saber de todo o problema, mas mencionou que a população não quer saber
de problema, e sim de um hospital funcionando e atendendo-lhes. Encaminhou votos de pesar pelo
falecimento de Quemoel Moreira, falecido dia 05 de setembro, desejando que Deus proteja a todos os
seus familiares. Encerrou enviando um grande abraço a todos e despedindo-se até a semana seguinte.
VEREADOR LEVI BATISTA DE LIMA JUNIOR (PTB): Saudou o Presidente da Câmara,
também aos demais que acompanhavam a Sessão. Iniciou seu pronunciamento questionando sobre qual
seria a função de um Vereador, pois muitas vezes alguns Vereadores não entendem qual é a verdadeira
função de um Vereador. Viu-se então, instigado a fazer esse esclarecimento, devido sua função de
professor, e por ele estar completando 15 anos de magistério no ano seguinte. Explicou que através de
sua pesquisa, constatou quatro funções principais, sendo uma delas a função legislativa, que é elaborar
as leis de competência do município, discutir e votar os projetos que serão transformados em lei,
buscando organizar a vida da comunidade. A segunda função era a fiscalizadora, que é o poder e dever
de fiscalizar a Administração, cuidar da aplicação dos recursos, a observância do orçamento, e
fiscalizar através de pedidos de informação. Continuou dizendo que outra função é de assessoramento
ao Executivo, aplicada às atividades parlamentares de apoio, de discussão das políticas públicas, ao
plano plurianual, às leis de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, entre outras. E por último
citou a função julgadora, com a apreciação das contas públicas dos administradores, e da apuração de
infrações politico-administrativas por parte do Prefeito e dos demais Vereadores. Informou que como
ferramenta para executar essas funções, eles fazem parte de comissões, analisando as pautas discutidas,
encaminham proposições com requerimentos, pedidos de informação, indicam necessidades de
melhorias ao Executivo, além de reunirem-se com a comunidade para ouvir suas demandas. Explicou
que o que mais lhe instigou a fazer essa pesquisa foi que infelizmente para alguns Vereadores e outras
pessoas da comunidade, não é função do Vereador dar cesta básica, remédios, ajuda para luz, água ou
gás, também não sendo função do Vereador furar fila de creche, ou fila para cirurgias, consultas, ou
ainda carregar paciente. Apontou também não ser função de Vereador comprar todas as rifas, cartões de
meio-frango, bailes, festas, e outras coisas que aparecem, e muito menos conseguir emprego para os
mais de três mil eleitores que cada um deles teve. Afirmou que mesmo não sendo obrigação do
Vereador, todos eles fazem estas coisas, sendo que alguns mais e outros menos, dependendo da
circunstância, da disponibilidade de tempo e dinheiro de cada um. Mencionou que as pessoas muitas
vezes não entendem a função real do Vereador, questionando a Vereadora Marlene sobre quantas vezes
chegam a ela solicitando dinheiro para comprar remédios. Disse ainda que algumas pessoas se
equivocam e dizem que Vereador não faz nada, aparecendo apenas no dia da Sessão, sendo que alguns
vão além e dizem ter se arrependido de votar em determinado Vereador ou Vereadora, salientando que
o dia da Sessão é o dia que todos lhes veem e lhes ouvem, contudo, todos os dias, incluindo finais de
semana e feriados, estão envolvidos de alguma forma, mesmo a note em casa ou no supermercado,
açougue, ou farmácia, estão trabalhando. Pontuou que todos que quiserem acompanhar os trabalhos dos
Vereadores, podem fazer isso vindo às Sessões, assistindo-as na internet, vendo no site da Câmara, e
quem sabe segundo ele, fazendo isso descobririam que a maioria dos Vereadores trabalha, e muito,
podendo não estar atendendo as expectativas dos eleitores, já que disse quando foi eleito que o
problema era grande, e seriam 1180 pessoas pensando cada uma de um jeito diferente, justificando
terem votado nele e certo de que a cobrança viria. Ainda assim disse que os esclarecidos saberão como
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realmente funciona e deve funcionar o poder legislativo. Afirmou que terem na consciência bons
pensamentos, intenções e ações, lhes traz a oportunidade em dormir tranquilos, e em contraponto, a
inveja, a ira e o engano são sem sombra de dúvida, os maiores ladrões de belos sonhos e boas emoções,
complementando que desfrutar de uma consciência tranquila é como possuir uma boa bússola, pois
ajuda a manter o “Norte”, caso seja bem utilizada suas capacidades de decisão, mantendo um bom
rumo em suas vidas. Encerrou desejando que o grande Arquiteto do Universo iluminasse a todos e
agradeceu. VEREADOR LUIS FELIPE LUZ LEHNEN (PSDB): Saudou o Presidente da Câmara, e
em especial a todos que acompanhavam no Plenário ou através das mídias. Dirigiu-se ao Vereador
Guido Mario, por ter gostado da expressão que este havia utilizado em sua manifestação, sobre
“propostas eleitoreiras”, pois segundo o Vereador, entra governo e sai governo e tudo o que mais se
presencia são propostas eleitoreiras. Apontou que ser colega referia-se a uma administração anterior a
do Prefeito Tito, porém afirmou não se poder tapar o Sol com a peneira, não jogando essas propostas
eleitoreiras apenas para os outros governos, apontando que seu colega vem defendido incansavelmente
à atual Administração, a qual, segundo ele muito fez isso na última campanha eleitoral. Destacou dois
exemplos, sendo um a entrega do tomógrafo ao HBJ, em meio à campanha eleitoral, o qual não
funciona como deveria funcionar e entrou em funcionamento dias antes dessa Sessão, e com
dificuldade. Apontou que outro foi por às vésperas das eleições de 2017, esteve depositado em frente à
Praça Marechal Deodoro na Rua Julio de Castilhos, o “famoso” castramóvel, o qual segundo ele,
também serviu apenas de palanque eleitoreiro. Questionou-se sobre o motivo de deixar o castramóvel
exposto a população e após as eleições escondê-lo, já que atualmente ninguém sabia onde ele estava,
por não vê-lo. Questionou ainda o que essa Administração tem feito com o dinheiro do cidadão
taquarense e quais são de fato e de direito suas políticas públicas em benefício das pessoas, por ser
sabido e notório para qualquer cidadão, que os problemas que o município encontra dia-a-dia com os
animais de rua tem se alastrado, e muito mais grave é ter entidades que trabalham nessa causa, como a
ONG Vida Animal, e a Apata, que passam por dificuldades em alguns momentos, especialmente a
ONG Vida Animal. Informou que dias antes dessa Sessão, houve pessoas lhe relatando problemas que a
ONG Vida Animal vem sofrendo, relatando-lhe que ela estava atendendo mais de 300 animais, lendo
então uma mensagem que recebeu falando sobre esta ONG e fazendo uma rifa para ajudar, e também
questionando sobre o castramóvel, pois estava tentando falar com o Prefeito e ele não retornava,
justificando que todos pagam impostos, e ele havia trazido o castramóvel apenas para se promover,
lamentando-se desse desgaste. Afirmou que mais do que nunca cabe a Administração esclarecer para
essa Casa e a população sobre onde está o castramóvel, assim como qual a perspectiva e qual a data que
se terá o mesmo de fato operando e servindo a comunidade taquarense para a redução dos problemas
com animais que vem se alastrando e aumentando de forma incontrolável e constante. Encerrou
desejando uma boa semana a todos e colocando seu gabinete a disposição. VEREADORA
MARLENE TEREZINHA HAAG (PTB): Saudou o Presidente e a todos os demais presentes. Iniciou
seu pronunciamento lembrando estar no mês de setembro, o qual é dedicado à depressão e a prevenção
do suicídio, atacando e lembrando as pessoas de que estão ligados a diversos programas. Mencionou
que em outubro, se tem a campanha do Outubro Rosa, no qual se lembra às mulheres sobre a prevenção
do câncer de mama. Apontou não ser necessário esperar até o mês da campanha, mas as mulheres
precisam se cuidar, fazendo a mamografia sempre, fazendo o pedido, conversando com seus médicos, e
não aguardar até o mês. Lembrou que o aparelho de mamografia que se tem no hospital foi doado pelo
Deputado Júlio Redecker, através de seu pedido na época, visando essa preocupação com as mulheres,
e possibilitando a facilidade de se fazer este exame no município, apontando não haver necessidade de
esperar até outubro para fazer o exame só por causa da campanha. Mencionou que em seguida teria o
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Novembro Azul, relacionado ao câncer de próstata, e fez a mesma observação, de não precisar esperar
para se prevenir, comentando que a vida é curta e é uma só. Disse ainda ter acompanhado uma pessoa
no Posto 24h, a qual recebeu um excelente atendimento, apontando que observa muitas queixas, porém
se deve também elogiar quem trabalha com amor, observando que algumas pessoas foram
encaminhadas para o hospital, e que viu a preocupação dos médicos ao ligarem para o hospital e
pedindo para que essas pessoas fossem atendidas. Cedeu um aparte ao Vereador Telmo Vieira, o qual
mencionou o Setembro Amarelo, que também é o Setembro Verde, para os doadores, os quais devem
ser destacados, pedindo para que ela falasse a respeito desse assunto. A Vereadora Marlene
Terezinha Haag retomou a palavra então, e afirmou que realmente é o mês da doação de sangue, e
salientou a importância de se doar sangue, e de se optar pela doação de órgãos, lembrando que a pessoa
que morre, não vê mais nada, mas pode dar a chance de várias outras pessoas viverem com qualidade.
Agradeceu ao Presidente, e desejou uma boa semana a todos com muita saúde e paz. VEREADORA
MÔNICA JULIANA FACIO (PT): Saudou a todos lhes desejando uma boa noite. Iniciou sua fala
remetendo ao início de seu mandato, informando que dia 17 de fevereiro esteve em Brasília com
algumas pautas que entendia – em conversa com o Prefeito Tito, Secretaria de Educação, Cultura e
Esportes – que existiam demandas necessárias para a cidade. Explicou que entre todas as demandas, se
teve uma devolutiva positiva, que é do Ministério do Esporte, onde foi atendida pelo Richard Gomes,
chefe da assessoria de projetos, mencionando ter ido lá com uma pauta, pleiteando uma quadra
esportiva com marcação de basquete, um pleito de um grupo de esportistas de Taquara que tem
dificuldade de praticar este esporte, precisando se deslocar para outras cidades ou pagar aluguel de
quadras particulares. Continuou dizendo que ao apresentar esta solicitação ao Prefeito Tito, o mesmo
sensibilizou-se com a causa, e demonstrou-se bastante parceiro, indo pessoalmente até Brasília levar a
solicitação do cadastramento dessa proposta ao Siconv (Sistema de Convênios do Governo Federal).
Informou que essa proposta foi selecionada, no CNPJ da Prefeitura de Taquara, no valor de R$
1.023.000,00 para a construção dessa quadra poliesportiva, alegrando-se em executar sua função e ver
os resultados ao final do processo. Agradeceu também pela oportunidade que teve, a convite da Pastoral
da Criança, em conversar com mulheres do Bairro Empresa a respeito dos direitos e sobre
empoderamento feminino. Apontou ter trabalhado por bastante tempo (12 anos) no Ciep, portanto
conhece bem a realidade das mulheres daquela localidade, mencionando que a escuta a respeito de
violência é sempre difícil, sendo histórias que precisam ser contadas para que se possam proteger as
meninas de agora para que não passem pelos mesmos traumas e situações que essas mulheres estavam
passando. Parabenizou em nome do Professor Edimar e do Prefeito Tito, o belo desfile cívico dia 7 de
setembro, ciente de que não se tem muitos motivos para comemorar a cidadania nesse forte momento
de retirada de direitos, porém disse ser necessário pautar a esperança, a coragem e o fortalecimento das
ações, afinal este país é do povo que vive nele, não podendo se perder a esperança de mudança, a qual
vem da luta social. Citou também os alunos que montaram um coletivo para entregar um manifesto de
apoio aos professores públicos estaduais, e justificando ser por isso que diz que a juventude lhe
representa muito, juventude a qual dizia ser favorável a greve, por não aceitarem a educação e
desvalorização dos professores. Agradeceu a todos que no dia anterior a essa Sessão, lhe parabenizaram
por seu aniversário expressando sua alegria em tê-los com ela, pelas mensagens encorajadoras de amor
e carinho. Parafraseou a escritora Nina Simoni a qual diz: “Liberdade é não ter medo.” Encerrou
desejando que não se tenha medo de estar juntos como o Vereador Levi apontou, de serem parceiros, e
buscarem uma construção de cidade, estado e país com maior qualidade de vida. Agradeceu e desejou
uma boa semana a todos. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou a Mesa
Diretora, e também aos demais que estavam no Plenário. Homenageou não só os professores, mas
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também os profissionais de escolas que participaram juntos, dando uma demonstração de patriotismo,
pois mesmo depois de todos os escândalos e da vergonha, o povo segue apostando no Brasil. Apontou
que muitos não aguentam a rotação ganhando um salário miserável, enquanto outro guardou a sobra de
51 milhões de reais, pois não tinha mais onde guardar, o qual havia sido ministro de governos, e
segundo o Vereador, não adianta, pois quem tem esse hábito de “meter a mão”, ninguém consegue
cortar, a menos que corte a mão da pessoa, contudo, assim mesmo, roubaria com os dedos dos pés.
Citou também o castramóvel, apontando que largaram filhotes na ponde velha da estrada de Olhos
d’Água, e isso precisa acabar afirmando acreditar que quem larga animais na rua, deveria ser punido, e
bem punido, pois se não tem onde largar, que procure alguém, afinal um dia que se bate em um
cachorro ou se mata um cachorro, é um dia perdido, e acontece seguido por estes estarem atravessando
as rodovias. Disse ainda não poder mais levar, pois tem treze cães que apadrinhou, fora aqueles que ele
já deu, além do seu filho que tem mais algo em torno de seis ou sete, e sua filha mais dois, sendo todos
recolhidos das ruas, portanto ele cobra, mas também faz a sua parte, ajudando no que pode. Informou
que viu o Diretor do Hospitar dizendo que ficou um final de semana sem remédios no Hospital,
argumentando que deveria mantê-los, mas acertar essa “ponta” para que alguém decida fazer algo.
Afirmou ser muita conversa e pouca ação, apontando também a falta de dinheiro que é um contraste por
ter sido apresentado no Jornal Panorama o Prefeito dizendo ter quatro milhões (de reais) para ser
aplicado em asfalto e não ter nada para a saúde. Disse também que o Prefeito deve ter cuidado com o
dinheiro que aplica no Hospital por não haver devida prestação de conta, a qual é necessária para que se
saiba sobre essas questões financeiras. Mencionou que teria uma reunião com o Ministério, e estava
torcendo para que as coisas se resolvessem e fossem decididas, pois a população de Taquara arrecada
seus impostos pra isso. Lembrou que no Loteamento Tito, ninguém estava conseguindo abrir as janelas
das casas, pois o Prefeito havia prometido muito para aquela região e nada foi feito. Informou vir um
dinheiro para manter o ESF, mas em alguns postos não tem médicos atendendo em determinados
horários, afirmando que aguardaria até a semana seguinte e se não fizessem nada, faria uma denúncia
no Ministério da Saúde. Citou o que já havia dito, que fazer uma reunião para marcar uma próxima, não
adianta de nada, pois deve-se fazer reuniões que resolvam os problemas. Encerrou dizendo estar ciente
de que a situação está complicada em todo o país, mas devem-se tomar providências, e fazer algo
provando que está fazendo, o que segundo sua opinião, é onde está o grande mérito das coisas.
VEREADORA SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PP): Cumprimentou o Presidente da Câmara,
seus demais colegas e a todos que acompanhavam a Sessão. Iniciou seu pronunciamento lendo um
artigo publicado dia 6 de setembro no edital do Jornal O Regional, da Agência de Notícias do Paraná, o
qual achou muito interessante e apropriado para o momento, pois dizia: “Sete de setembro. O que
comemorar em um país afundado em corrupção? Para muitos o Brasil é um país de expressivas e
incontáveis belezas, a começar pela sua gente acolhedora, trabalhadora, criativa e empreendedora,
depois pela sua terra fértil, pelo seu litoral maravilhoso, pelo seu clima, e pela diversidade cultural.
Por aqui não sofremos com vulcões, tsunamis, terremotos e guerras. Temos então muitos motivos para
a cada sete de setembro, dia da nossa independência, comemorar? Não. Infelizmente mesmo com todas
as suas potencialidades e perspectivas, o Brasil vive mergulhado em crises e adversidades. Nos últimos
anos, por exemplo, estamos afundados numa onda de corrupção sem precedentes. Ontem mesmo, a
polícia federal descobriu malas de dinheiro, provavelmente ilícitos, no apartamento que seria usado
por um ex-ministro. A Operação Lava Jato já recuperou 11,5 bilhões (de reais) desviados dos cofres
públicos, em diversos esquemas envolvendo agentes públicos, servidores, empresários, e lobistas.
Desde que a eleição direta foi implantada, já tivemos dois impeachments no país, além disso, há um
número expressivo de parlamentares que muitas vezes decidem o futuro da nação, envolvidos em casos
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de corrupção. Nos estados e municípios brasileiros, não se foge à regra. Político honesto agora é
exceção. Muitos já tratam a corrupção como um mal do século. William Shakespeare tratou o assunto
como o maior mal da terra, e enquadrou a corrupção como sendo uma doença que enfraquece o
governo de uma nação, que se não combatida com firmeza e determinação, pode deteriorar o caráter e
a honra de um povo, sendo responsável pela sua destruição moral e decadência. Um país como o
Brasil, com todo esse território maravilhoso, com tantas Fontes produtivas e potencialidades, não
poderia ter 14 milhões ou mais de desempregados, populações passando sede e fome, alta
criminalidade, e inúmeros morrendo em corredores de hospitais. Porém, esse é o retrato onde os
governantes roubam e corrompem. Como mudar isso? Não é uma tarefa tão fácil, mas, é através do
Povo, da força do cidadão comum, que alguma mudança pode ser feita. A Operação Lava Jato, feita
por pessoas como o Juiz Sérgio Mouro, e o Procurador Deltan Dallagnol, é uma demonstração de que
há esperanças. Ano que vem teremos novamente o encontro nas urnas. Vamos eleger os governantes e
os parlamentares que decidem o nosso futuro, do nosso país, das futuras gerações. Não votem em
candidato denunciado, ou envolvido em corrupção. Não cometa esse crime contra você, sua família, e
o seu país. Gigante pela própria natureza. És Belo, és forte, impávido, colosso. E o teu futuro espelha
essa grandeza. Um país melhor, se faz com pessoas melhores. Seja parte disso, não lhe furte sua
independência.” Encerrou dizendo ser essa a sua mensagem, agradecendo a atenção, e desejando uma
excelente semana a todos. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA
(PTB): Cumprimentou a Mesa Diretora, e a todos que acompanhavam a Sessão. Iniciou retomando
uma fala da Vereadora Mônica, quanto a questão do Magistério Estadual. Informou que esta semana
estava no mercado e o pai de uma criança da escola a qual havia sido Diretora, lhe interpelou e
disse-lhe que havia falado sobre ela em sua casa, dizendo que era bom o tempo em que ela era Diretora,
pois na escola não havia greve. Mencionou então ter respondido que era realmente bom, pois naquela
época, eles recebiam ao final do mês, fazendo sim algumas reivindicações, lutando por melhorias no
salário, mas naquele momento, estava um absurdo a situação do Magistério Estadual e dos demais
servidores do Estado, trabalhando e não recebendo. Segundo ela, trabalhar e não receber, merece
apenas um comportamento, que é não trabalhar, fazer greve e reivindicar o seu direito, o direito mínimo
de dignidade de ter dinheiro ao final do mês para pagar a sua luz, sua água e alguns o seu aluguel, tendo
a concordância de que os professores só tem uma alternativa, que é paralisar, afinal, não se pode
trabalhar sem receber o seu salário ao final do mês, o que seria exigir demais de uma classe responsável
demais pela educação de todos os demais profissionais. Continuou dizendo que caso fique contra, é
vazio o discurso ao dizer que a profissão mais importante da face da terra é a do professor, pois
ninguém é nada sem passar pelo professor, o qual precisa ao menos no final do mês, receber o seu
salário que não está recebendo, não recebendo nem o 13º o qual recentemente haviam recebido a 8ª
parcela do pagamento de 2016. Agradeceu ainda a Vereadora Mônica pelo apoio, devido a também ser
uma professora estadual. Trouxe um assunto, desculpando-se por ser impertinente, já que a pessoa
conversava com o Vereador Guido e acabou conversando com todos os demais Vereadores, referente a
uma senhora que relatou estar doente dos pulmões, por conta das fezes dos pombos que são tratados no
centro da cidade. Lembrou que dia 28 de julho de 2016, fez uma postagem sobre os pombos, alertando
a importância de não trata-los, para se evitar doenças. Comentou que naquela épica foi procurada por
uma pessoa que tinha um comércio atrás do Rissul, onde uma pessoa de dentro do Rissul estava
tratando, e ao conversar com o Gerente na época, foi revertido aquele comportamento, o qual não
existiu mais e os pombos pararam de voar no entorno do Rissul. Contudo, na Praça da Bandeira, em
frente à antiga Rodoviária, se tem um problema relacionado às pessoas que tratam os pombos, os quais
se proliferam muito rapidamente, causando um problema de saúde muito sério à população, visto que as
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fezes dos pombos transmitem doenças aos seres humanos, não sendo inteligente, bom ou correto tratar
estes animais, pois aumentam seu número e causam doença a população, sendo interessante que as
pessoas ouçam e assimilem, por o recado não ser de uma pessoa metida, mas de uma pessoa que
buscou, leu, estudou e entendeu que tratar pombos traz doenças. Mencionou perceber que no entorno da
escola CIEP do Bairro Empresa há uma grande proliferação de pombos, os quais vêm sentando nos fios
de luz, podendo resultar em problemas na energia elétrica daquela localidade. Informou ter lido tempos
atrás sobre uma cidade teve tanto problema com pombos que até a energia elétrica não ficava ligada por
conta do peso deles nos fios. Apontou que a única forma de acabar com esse problema de proliferação,
é o ser humano ter consciência que não se devem tratar os pombos. Encerrou agradecendo o tempo
cedido e desejando a todos uma excelente semana. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES
(PP): Cumprimentou o Presidente da Mesa, assim como os demais presentes e os ouvintes da Rádio
Taquara. Iniciou fazendo um convite de sua amiga Sonia que representa o Sindilojas, para um grande
evento que aconteceria na Rua Coberta, que é o Liquida Tudo, que no ano anterior já havia sido um
sucesso, portanto ocorreria novamente, e convidou a todos para que prestigiassem o comércio no
sábado, 16 de setembro, das 9h às 17h, com descontos de até 50%. Informou que dias antes, esteve
fazendo uma análise da situação que o município, a região, o estado e o Brasil vivem, relacionado a
saúde, segurança, e demais deficiências, e concluiu que não é por falta de dinheiro, argumentando que
na semana anterior, foi encontrado mais de 51 milhões escondidos em um apartamento por um
Ex-Ministro da república. Disse ainda que muitos outros casos estão por vir, e alguns já aconteceram.
Explicou que este dinheiro seria depositado em uma conta sem saber até quando, mas acreditando que
até cair no esquecimento, até que desapareça novamente. Citou os gastos de mordomia, referente a mais
de mil executivos sendo beneficiados com carros oficiais, segundo o que havia sido publicado nos
jornais. Apontou alguns comentários das redes sociais, feitos por pessoas desinformadas com relação
aos acontecimentos da cidade, principalmente referente ao hospital. Mencionou o comentário de uma
senhora que dizia: “Nossa, o que vai ser de nós, taquarenses? Cadê os Vereadores, cadê o Prefeito?
Cadê? Sumiram? Eles têm Unimed, tem carro, e não estão nem aí para o fechamento do hospital.”
Mencionou não ter Unimed, e quando precisa, depende do SUS. Disse ainda que as pessoas muitas
vezes são mal informadas em relação aos Vereadores, pois muitos já buscaram diversas alternativas
para a solução dos problemas do hospital. Referiu-se a população, no achar engraçado que ninguém vai
até as redes sociais dar ideias sobre o que fazer, pois em sua opinião, ideias são bem-vindas, e talvez
alguém tenha uma “vara mágica” que possa dar uma ideia milagrosa que resolva o problema do da
saúde com o hospital, mas essa ideia, segundo ele, não surge afinal criticar é muito mais fácil de fazer.
Informou ter estado no hospital na tarde da sexta-feira que antecedeu a essa Sessão, falando com do
senhor Roberto, o qual lhe acompanhou até os quartos e até a farmácia para mostrar-lhe como estava o
funcionamento do hospital. Mencionou estarem reformando os quartos do hospital, pintando os
ambientes e os móveis, e com o pouco recurso estavam tentando melhorar o atendimento do hospital
nesse quesito, e estão precisando de doações de tinta, piso, entre outros. Afirmou acreditar que está na
hora de cada um se doar um pouco mais, por saber que muitas pessoas têm essas condições de fazer
essas doações, para que se possa melhorar as condições do hospital. Convidou a todos para que olhe
melhor e ajudem um pouco mais. Agradeceu ao Presidente, e despediu-se até uma próxima
oportunidade. VEREADORA CARMEM SOLANGE KIRSCH DA SILVA (PTB): Cumprimentou
o Presidente da Câmara, e a todos os demais que acompanhavam a Sessão. Mencionou que ao ouvir o
Ex-Vereador Paulo Melo, alegrou-se com suas palavras referentes ao esforço que se tem feito dentro da
Defesa Civil. Parabenizou-lhe, pois pelo pouco que conhece o Paulo, sabe que ele é guerreiro e
trabalhador, dizendo o quão bom é que isso esteja acontecendo lá, e preocupando-se com os munícipes
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de Taquara quando mais precisam. Informou ter participado de uma reunião a qual o Presidente Telmo
estava presente, sobre o assunto da estação de tratamento de esgoto do Bairro Olaria. Continuou
dizendo que ao ouvir o Secretário de Meio Ambiente e confia em receber essa matrícula a respeito do
Bairro Olaria, para que essa situação se resolva o mais cedo possível, por faz mais de 10 anos que os
moradores da região passam por essa dificuldade. Parabenizou a todas as escolas, aos educadores e
alunos que tanto esperam pelo dia 7 de setembro, pois quando viu o movimento no centro de Taquara,
eram poucas pessoas, e no decorrer do desfile, a população havia chegado junto para participar do
desfile ao lado de seus filhos, dos professores e dos diretores. Apontou que como representante da
comunidade, ouve o clamor da população e diz que concorda com eles, pois “lá em cima” roubaram o
dinheiro. Lembrou que no ano seguinte haveria eleições estaduais e federais, e muitas vezes as pessoas
votam por pedidos de amigos, ou por ter visto algo que a pessoa fez em Porto Alegre, porém, disse que
o ideal seria votar em quem se conhece e está do lado da própria pessoa, possibilitando de se cobrar.
Citou a fala do Vereador Levi, o qual disse que Vereador é procurado para várias coisas, e justificou ser
porque o povo conhece e sabe em quem votou. Pois se este, está fazendo algo na Tribuna, é porque faz
na rua também, e ao observar a população que estava na quinta-feira (7 de setembro), afirmou ter
esperança. Dirigiu-se então aos médicos de taquara, pois segundo ela, existe um acordo que dizem que
o pagamento poderia atrasar que eles atenderiam e jamais diriam não a população, e atualmente não é o
que tem acontecido, podendo ter coisas erradas, mas colocando-se a disposição junto dessas pessoas.
Apontou que no hospital se tem UTI, hemodiálise, oncologia, questionando se isso por acaso não era
importante, e se era necessário no meio de um atendimento dizer não receber a tantos meses. Cobrou
que não se faça isso, pois se os repasses do governo estão atrasados, se tem conhecimento, mas o
Município estava com o repasse em dia. Sugeriu então que se pegue quem estava administrando o
hospital, para fazê-lo cumprir com os contratos e obrigações, não fazendo o povo desacreditar. Pediu
então para que se pare com disputa de beleza, sobre quem faz e quem não faz, sendo preciso acabar
com a politicagem. Encerrou agradecendo ao Presidente. VEREADOR DANIEL LAERTE LAHM
(PTB): Saudou o Presidente da Câmara e os demais presentes no Plenário. Informou que na última
semana, havia recebido inúmeros moradores do Bairro Santarém, quanto à preocupação em relação à
colocação de lombadas ou tachões na Rua Santarém, assim como na esquina da Rua Picada Gravatá
com a Rua Pinheiro Machado. Lembrou já ter feito uma indicação anteriormente, e disse que na semana
anterior a essa Sessão, teve a oportunidade de falar com o Secretário de Trânsito, Lorival da Rosa, e
afirmou que realmente é um dos projetos futuros, o qual espera que seja rápido, pois infelizmente na
semana anterior havia acontecido mais um acidente de pequenas proporções na Rua Santarém. Deu
certeza de que seriam providenciadas essas lombadas e/ou tachões para evitar acidentes de maior
proporção. Comentou sobre a possibilidade de alterar a preferencial entre as ruas Picada Gravatá e
Pinheiro Machado, pois a Picada Gravatá vem como preferencial e ali altera, confundindo os
condutores. Comunicou ter estado no sábado anterior à Sessão, na comunidade de Acoita Cavalo,
participando de um almoço na Comunidade Evangélica de Açoita Cavalo, convidado pela comissão que
lhes representa, onde ele e sua família foram bem recebidos, com um grande almoço, seguido de uma
conversa sobre as demandas daquela comunidade, onde também recebeu um elogio sobre a condição
das estradas do interior, sabendo que Taquara tem mais de 800km de estrada, e ter uma localidade com
as estradas em boas condições é muito importante, e enviou seu abraço para aquela comunidade.
Continuou dizendo que ainda no sábado pela manhã, esteve no recebimento da Chama Crioula, e
parabenizou aos envolvidos pela excelente organização do desfile com em torno de 100 cavaleiros.
Aproveitou o momento para citar que estava acontecendo na Sede do CTG O Fogão Gaúcho, os
Festejos Farroupilha, deixando o seu convite para que as pessoas participassem, a qual iniciaria dia 9 e
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iria até dia 20 (de setembro), encerrando com um desfile. Lembrou a todos de providenciarem suas
guias de GTA, pois aqueles que não tivessem a mesma, não poderiam participar do desfile. Convidou a
todos também para o II Campeonato Municipal de Laço da Cidade de Taquara, no domingo (17),
lembrando aos laçadores que levem suas Guias de GTA também. Por último convidou a toda a
população de Taquara para uma Sessão Solene na Sede Campestre, para que participem e prestigiem
essa Sessão. Agradeceu pelo tempo cedido e desejou uma boa semana a todos. 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 a Presidente em Exercício e a todos os demais que acompanhavam a Sessão. Solicitou
que o Executivo Municipal, junto a Secretaria competente, procedesse com a pintura de faixas de
segurança na Rua Pernambuco, esquina com a Rua Ceará no Bairro Santa Teresinha, pois segundo
informou o Vereador nesse local há uma fábrica de embalagens com grande circulação de pessoas,
onde já ocorreram alguns acidentes. Solicitou ainda a Secretaria competente para que visse a melhor
forma de recuperar uma placa de indicação na localidade de Rio da Ilha, em frente à Escola Herminia
Marques, na Vila Tereza, pois conforme observou o Vereador, existe a placa, mas o letreiro foi
arrancado. Solicitou também a Secretaria de Planejamento, para que fizesse o mapeamento e verifique
quais as Ruas que ainda não foram nomeadas no município, afinal muitas delas ainda se encontram sem
denominação. Apontou ter sido provocado pelo Poder Executivo, para que apresentasse projetos de
nomes de ruas, e lembrou que foram apresentados diversos projetos que foram aprovados e
apresentados ao Executivo Municipal, pois ainda havia diversas ruas não nomeadas, principalmente no
interior e em loteamentos. Solicitou também que fosse agendada uma reunião para se tratar sobre o
andamento da campanha em combate ao mosquito borrachudo, argumentando essa ter sido uma lei de
sua autoria, aprovada pelo Legislativo e sancionada pelo Executivo Municipal, instituindo a campanha
em combate ao mosquito borrachudo, uma praga que aflige muito a comunidade interiorana, assim
como os moradores da cidade também. Mencionou ter sido aprovado nessa Sessão, um Projeto de Lei,
de sua autoria, o qual institui o Dia Municipal do Vigilante e do Porteiro, salientando a importância de
se mensurar o valor de cada cidadão que assegura os clientes na agência bancária, assegurando os
empregados e patrões de uma empresa, assegurando também uma portaria. Mencionou também ter se
instituído o Dia Municipal da Empregada Doméstica e da Diarista, explicando o trabalho de cada uma e
dizendo serem pessoas valorosas que muitos pais e mães, deixam suas famílias nas mãos dessas
profissionais, as quais são pessoas dignas que zelam pela família do próximo como se fosse a sua.
Parabenizou a Secretaria de Educação, assim como a cada escola particular e pública, aos diretores e
diretoras, professores, servidores das escolas, alunos e pais que participaram do desfile, assim como
demais entidades, pois ao observar este evento, se tem esperança, pois tudo o que tem acontecido no
Brasil, são devido a decisões de corruptos que não representam o povo, apontando que o Brasil é feito
de pessoas íntegras, dignas e valorosas, e mencionando ter visto esse senso patriótico em Taquara.
Parabenizou ainda a comunidade de Ilha Nova, pelo excelente evento que foi o baile de casais que
havia acontecido no sábado anterior a essa Sessão, lembrando que essas comunidades programam essas
atividades para dar continuidade em trabalhos culturais, desenvolvendo suas sociedades. Também
parabenizou ao Sindilojas na pessoa da Sônia, pela fomentação do comércio no município, trazendo o
evento “Liquida Tudo”, dia 16 de setembro na Rua Coberta, uma ação que traz renda ao Município,
principalmente aos comerciantes. Encerrou agradecendo a Deus pela oportunidade de estar
representando a comunidade taquarense e desejando uma boa semana a todos. Após a Palavra em
Expediente manifestaram-se em Questão de Ordem o Vereador Guido Mario e a Vereadora Sirlei
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Silveira. Antes de finalizar os trabalhos o Presidente convidou a todos para participar dos Festejos
Farroupilhas em nosso município, que teve início no dia 09/09, próximo passado e segue até o dia
20/09. Nada mais havendo a tratar, às vinte horas, o Presidente declarou encerrada a presente Sessão
Ordinária, convocando a próxima para o dia 18 de setembro de 2017, com horário antecipado para às
15 horas, no Plenário desta Casa, tendo em vista que às 19h deste dia será realizada Sessão Solene na
Sede Campestre do CTG O Fogão Gaúcho. 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.
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