ATA Nº 4.228
Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas e trinta minutos,
no Plenário da Câmara de Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 33ª (trigésima terceira) 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 dos projetos e da documentação que deu entrada nesta Casa
para publicidade dos mesmos. Publicidade de Projetos de Lei: PROJETO DE LEI nº 101/2017 –
VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO: Institui a Semana de Conscientização sobre a
Depressão na Infância e na Adolescência no âmbito do Município de Taquara/RS. PROJETO DE LEI
nº 102/2017 (Executivo nº 083) Revoga-se a Lei Municipal nº 5.480, de 29 de abril de 2014.
Correspondência diversa recebida: Ofício Mandato nº 52/2017 – Câmara de Vereadores de Igrejinha,
convidando para participar do encontro com o Secretário Estadual de Segurança Pública, senhor Cezar
Schirmer, no dia de hoje (18), às 20h, na Sede da Brigada Militar de Igrejinha. No encontro será
debatido sobre a realização do curso de formação de novos soldados da Brigada Militar e sobre o
Sistema Integrado de Vídeo Monitoramento (SIM). Comunicados do Ministério da Educação nº
170127/2017 e nº 171426/2017, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Após a leitura da
matéria o Presidente abriu a Ordem do Dia, na qual foram deliberadas as seguintes matérias: ORDEM
DO DIA: Não havendo projetos para votação, o Presidente com a concordância dos demais Vereadores
colocou em bloco a votação das proposições adiante e as mesmas foram aprovadas por unanimidade.
Requerimento n° 215/2017 - Ver. Telmo Vieira: Ao DAER e Secretaria dos Transportes do RGS - que
se estude uma forma de implantar mecanismo de segurança viária no trecho da ERS 020, Parada 117,
na localidade de Fazenda Fialho em nossa cidade. Requerimento n° 216/2017 - Ver.ª Magali Vitorina
da Silva: Ao DAER - Reparo na ERS 239, no acesso ao Bairro Empresa e analisar a situação do asfalto
nas proximidades do IACS e da Revenda Evandro Automóveis, na localidade de Passo dos Ferreiros.
Indicação n° 444/2017 - Ver. Levi Batista de Lima Júnior: Verificar sobre o excesso de animais que são
abandonados na Rua Celeste Domingos de Souza, no Bairro Medianeira. Indicação n° 445/2017 - Ver.
Guido Mario Prass Filho: Fazer a devida divulgação e publicidade inscrita no Capítulo V, Art. 11 a 14 e
seus Incisos, da Lei Municipal nº 5.640/2015 que: "Institui boas práticas e padrões de qualidade no
atendimento ao usuário de serviços públicos na cidade de Taquara/RS e dá outras providências."
Indicação n° 446/2017 - Ver. Levi Batista de Lima Júnior: Possibilidade de reduzir o estacionamento
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em frente ao Condomínio Itapema, Rua Federação 2274. Indicação n° 447/2017 - Ver. Levi Batista de
Lima Júnior: Que seja analisada a possibilidade de haver um servidor responsável pela segurança na
UBS Darcy Ribeiro (Posto 24 horas). Indicação n° 448/2017 - Ver. Levi Batista de Lima Júnior: Que a
Secretaria de Saúde verifique a possibilidade de o profissional enfermeiro (plantonista) ser o
responsável para a liberação de veículos que transportem pacientes para vir ou ir a esta Unidade de
Saúde. Indicação n° 449/17 - Ver.ª Magali Vitorina da Silva: Reparo em um bueiro (boca de lobo), na
Rua Rio Branco nº 1963, esquina com a Rua Henrique Bauermann. Indicação n° 450/2017 - Ver.ª
Magali Vitorina da Silva: Construção de uma parada de ônibus na estrada do Pega Fogo Alto. Indicação
n° 451/2017 - Ver.ª Magali Vitorina da Silva: Reparo no asfalto da Rua Picada Gravatá, nas esquinas
com a Marechal Floriano e Guilherme Lahm. Indicação n° 452/2017 - Ver.ª Magali Vitorina da Silva:
Patrolamento na estrada de Entrepelado com maior brevidade possível. Indicação n° 453/2017 - Ver.ª
Magali Vitorina da Silva: Patrolamento e ensaibramento da Rua Osvaldo Brandão, atrás do
Supermercado Müller, no Bairro Jardim do Prado. Pedido de Informação n° 083/2017 - Ver. Guido
Mario Prass Filho: Que informe os nomes dos responsáveis pela contratação das duas instituições que
manifestaram interesse na Gestão do Hospital Bom Jesus de Taquara. Pedido de Informação
n° 084/2017 - Ver. Nelson José Martins: Solicita cópia da Resolução encaminhada ao Prefeito de
Taquara, senhor Tito Lívio Jaeger Filho, na última quarta-feira (13), onde o mesmo tem 10 dias para
responder ao documento, acatando ou não a decisão do Conselho Municipal de Saúde. Encerrando a
Ordem do Dia, o Presidente deu início ao Grande Expediente, concedendo o tempo de 05 (cinco)
minutos a cada Vereador inscrito, seguindo a ordem estabelecida no Artigo 92 do Regimento Interno
desta Casa. PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR LUIS FELIPE LUZ LEHNEN (PSDB):
Saudou o Presidente da Câmara, e a todos os demais que acompanhavam a Sessão. Iniciou seu
pronunciamento dando destaque a um pedido feito a Administração Municipal, para que procedesse na
revisão dos bueiros da cidade, especialmente na Rua Davi Canabarro, justificando que muitos bueiros
estão abertos ou com tampas soltas sem sinalização, colocando em risco as pessoas e os veículos que
passam pelos locais. Mencionou ter recebido diversos pedidos de conserto de iluminação pública,
fazendo-lhes diretamente no setor, junto a Administração Municipal, destacando que sempre é muito
bem atendido e com o passar do tempo se vê as demandas sendo atendidas por este setor, e inclusive
solicitou que este mesmo setor também desse uma atenção a Rua Davi Canabarro por ter diversas
lâmpadas queimadas. Além de elogiar, fez também algumas cobranças, afinal este é o papel do
Vereador, e apontou que a Casa possui três leis maiores com o poder de avaliar e depois de votar, as
quais dizem respeito à vida do município de Taquara, no decorrer dos quatro anos de uma
administração municipal, que por consequência refletiriam nos próximos anos para a história do
município. Mencionou que no primeiro ano de cada administração municipal, o Prefeito deve
encaminhar ao Legislativo o PPA, que é o Plano Plurianual, cujo prazo estabelecido na Lei Orgânica de
Taquara, era até 30 de junho, e ao dizer isso, estava na segunda quinzena de setembro, e não há nem
sinal do PPA sendo encaminhado ao Legislativo, o que desde março ele vem encaminhando
requerimentos e pedidos de informação, para questionar como estava a elaboração deste plano.
Explicou que pós-votação desse plano, é votada a LDO (Leu das Diretrizes Orçamentárias), onde é
desenvolvido o orçamento do ano seguinte, precisando respeitar o que está previsto no PPA. Explicou
ainda que depois da LDO, deve-se votar a LOA (Lei do Orçamento Anual), correspondente ao quanto a
prefeitura estima de receitas e despesas para o ano, contuso, sequer foi apresentado o PPA. Salientou
que depois que o PPA chega, é preciso de pelo menos três semanas, se não quatro, pois se faz
necessária uma Audiência Pública e discussão com a comunidade, o mesmo com a LDO e com a LOA,
portanto afirmou que para que estes projetos fossem votados com responsabilidade, se precisaria de no
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mínimo três ou quatro meses para uma ampla discussão. Apontou que mais uma vez a Administração
Municipal mostrou trabalhar sem organização, sem planejamento e sem foco, demonstrando estar
perdida, mandando “a toque de caixa” para que o Legislativo não possa exercer o seu poder e a defesa
com a maior segurança possível do cidadão taquarense. Comunicou que esteve em Porto Alegre numa
reunião da Executiva Estadual do PSDB, a qual é membro titular, junto com algumas lideranças do
partido, juntamente ao Prefeito de São Paulo, João Dória. Afirmou que teve uma aula de transparência,
e uma aula de gestão pública, onde busca em todos os meios possíveis de tecnologia, e a realidade de
São Paulo é semelhante à daqui, porém, lá, o déficit é de bilhões, e apontou que o Prefeito disse que
não existe dinheiro pra tudo, nem ao menos para fechar as contas, porque não se tinha planejamento, e
atualmente estava implementando planejamento e gestão. Comentou não ter escutado choro algum dele,
não reclamando de crise e nem de nada, trazendo apenas pautas positivas mostrando ser possível fazer
as coisas, mesmo sem dinheiro. Dirigiu-se ao Prefeito de Taquara pedindo para que parasse de chorar,
arregaçasse as mangas e trabalhasse, pois é isso o que a população espera. Encerrou desejando uma boa
semana a todos. VEREADORA MÔNICA JULIANA FACIO (PT): Saudou a todos lhes desejando
uma boa tarde. Iniciou falando a respeito de cuidado e investimento com as pessoas e nas pessoas, ao
mencionar que na semana anterior teve uma agenda intensa, na busca de ações que beneficiem a toda a
comunidade. Informou que na terça-feira anterior, caminhou com estudantes da escola Polivalente e da
escola Cimol, em apoio a greve dos professores estaduais que estão perdendo a esperança e o
investimento em futuras gerações, pela forma cruel que o Governo do Estado vem tratando a categoria
com parcelamento de salários e estagnação na busca de soluções concretas para o Estado do Rio
Grande do Sul. Mencionou que na quinta-feira esteve com alguns de seus colegas Vereadores em uma
visita ao Instituto Federal Campus Rolante, para verem de que forma a Câmara poderia atuar para a
manutenção desse espaço educacional que é tão importante para a região. Afirmou que no seu ponto de
vista educação não é gasto, e sim investimento, e dessa forma que se devem cobrar apoios dos
Prefeitos, Deputados, e principalmente dos Governos Estadual e Federal. Informou que o Governo
Estadual cortou 40% do repasse aos Institutos Federais, com a aprovação da PEC-55, que congela
gastos em saúde, educação, segurança e salário mínimo por 20 anos. Afirmou que como já disse em
outros momentos, ter um Instituto Federal no Vale do Paranhana, é investir no futuro dos jovens,
principalmente em formação técnica e superior, o que foi uma conquista da comunidade, por eles
mesmos terem lutado para ter esse espaço. Mencionou que outro corte feito por parte do Governo
Federal e atingi a população, é o corte no SUAS (Sistema Único de Assistência Social), onde há mais
de 10 mil pontos de atendimento em todo o país, para pessoas em vulnerabilidade social, tais como
crianças, adolescentes, mulheres, idosos e pessoas com deficiência, e o orçamento para 2015 estava na
casa de R$ 3 bi, já o orçamento de 2018 está na casa de R$ 78 mi, portanto houve um corte gigantesco,
perceptível nas ruas, onde tem mais pedintes, mais crianças vendendo doces, filtros dos sonhos, meias,
idosos vendendo toalhas de cozinha, biscoitos e rapaduras, o que não faziam mais parte do cenário da
cidade. Disse ainda que não se pode aceitar retrocesso na vida das pessoas, pois a função dos governos
é cuidar da população e investir nela, porém enquanto em Brasília o Governo faz repasses milionários
para a base aprovar as suas reformas que em sua opinião são desmontes, já que reformas são para a
melhoria, e segundo ela, o que vem sendo apresentado é para piorar a situação do trabalhador e da
trabalhadora, acaba fazendo negociações bilionárias com capital internacional para a exploração de
recursos naturais do país, como principalmente a floresta amazônica, e a população de baixa renda,
acabam sofrendo com a eliminação de políticas públicas afirmativas, de geração de emprego e renda, de
educação de habitação, e principalmente de desenvolvimento social. Informou que com a eliminação da
estrutura do Governo Estadual da SPM (Secretaria de Política para as Mulheres), e a diminuição de
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investimento por parte do Governo Federal em políticas para as mulheres, percebe-se na região de
Taquara uma triste realidade, um aumento gigantesco no número de violência contra mulheres,
meninas, e idosas. Afirmou acreditar que não se pode mais aceitar que Elisas, Emas e Rosanes se
tornem somente estatísticas, lutando duramente pela preservação de suas vidas, mencionando ter estado
junto com a Vereadora Marlene, na quinta-feira anterior, a convite do Vereador Diogo Hermann de
Rolante visitando a estrutura recém-inaugurada da “Sala Lilás” na Delegacia Civil de Rolante,
apontando ser uma estrutura simples para o atendimento de mulheres vítimas de violência de forma
humanitária, onde a atendente tem tempo e condições para buscar todas as informações da vítima para
abrir um boletim de ocorrência e uma representação que proteja a vítima de seu agressor, e não somente
a exponha ainda mais a atos de violência e por vezes de perda da vida. Mencionou que na ocasião tanto
ela quanto a Vereadora Marlene tiveram acesso a um dado tenebroso de uma pesquisa a qual apontava
que a cada três mulheres entrevistadas em Rolante, uma sofre ou já sofreu violência. Apontou que em
Taquara não se tem dados específicos com relação a isso, mas acredita não ser muito diferente do que
foi apresentado, portanto a discussão sobre esse tema é urgente para que se busquem soluções. Apontou
que os componentes da Frente Parlamentar que trabalham no enfrentamento contra a violência contra a
mulher, estão a pedido de um grupo de mulheres de Taquara, organizando uma audiência pública para
discutir esse tema com as mulheres da cidade, pois é preciso fazer o enfrentamento dentro das famílias
e dentro da comunidade, não aceitando nenhuma a menos, por querer todas as mulheres livres, lindas e
vivas, por isso no mesmo dia dessa Sessão, também fez uma visita ao Delegado da Polícia Civil, Dr.
Ivair, para analisar de que forma se pode avançar no município em ações que protejam as mulheres,
sendo muito sensível e inclusive a Vereadora comentou que possivelmente em seguida estariam
lançando algumas agendas em parceria com a Polícia Civil. Despediu-se agradecendo o tempo a mais
dispensado e reafirmando seu compromisso na luta por igualdade, pois não pode repetir os erros do
presente no futuro próximo, garantindo a vida saudável das gerações futuras. Encerrou desejando a
todos uma boa semana. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou a Meda
Diretora e os demais Vereadores. Iniciou dizendo que estava torcendo para que desse tudo certo em
relação ao hospital, para que tome uma linha e acabe com essa história. Mencionou ter visto no jornal o
Prefeito afirmando que o Conselho é irregular, contudo ele assinou a ata, então segundo o Vereador,
não adianta brigar agora, e sim, deve-se resolver a situação, pois se todos começarem a brigar, essa
situação precária nunca será resolvida. Mencionou ter falado com um Médico que está com três salários
atrasados, pontuando que muitos funcionários estão entrando na justiça por não receberem também, e
disse o Vereador que aparentemente a promotoria havia dado 30 dias para que fosse tomada uma
decisão, pois de nada adianta deixar a população sem resposta. Apontou que no jornal não deu nada,
pois foi discutido se o Conselho tinha validade ou não, e para ele tem validade sim, pois foi assinada
ata, e por isso não pode nem reclamar. Citou que este Médico lhe disse que aparentemente foi feita uma
proposta para pagar o mês de junho, sendo que logo ficariam três meses pendentes novamente, portanto
o ideal seria uma proposta apresentando o que pode ser feito ou que diga não ter condições para que a
Prefeitura faça algo a respeito, não podendo apenas deixar do jeito que está, pois não se tem médicos e
nem funcionários, correndo o risco de alguém baixar no hospital e vir a falecer. Apontou que na
ERS-239, na parte onde tem um aterro, é preciso tomar cuidado, mesmo que segundo informações
tenha sido gasto naquele local mais de R$ 8,9 mi, afirmando que na semana seguinte faria com que o
Governo informasse quanto foi gasto e quanto foi pago. O Vereador Telmo Vieira disse então que o
que foi acordado em cima do investimento seria de melhoria da ERS-239 de Taquara à Riozinho,
porém estava tudo parado. Continuou então o Vereador Nelson José Martins dizendo que parou em
5km, e nem voltaria mais, afinal haviam recolhido todas as máquinas. Afirmou haver uma preocupação
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relacionada ao parcelamento do Fundo de Aposentadoria, o qual ele votou contra, e o Ministério ainda
não resolveu liberar, mas o Prefeito poderia estar pagando, pois depois descontaria no total, mas não foi
pago nada, e para surpresa, apresentou um documento o qual foi levantado dentro do Fundo e
apresentava que naquele momento o parcelamento que ainda não estava corrigido, e mais a dívida sem
correção, estava em R$ 10.437.127,47. Disse ainda que com essa do Governo Federal estar criando
diversos problemas, todos que poderiam ficar estão saindo e naquela época, a diferença da arrecadação
– por não ter sido feito concurso – para os pagamentos é de quase R$ 300.000,00, e no mês seguinte
passaria disso, pois as pessoas estão se aposentando e não estão entrando novos para arrecadar,
justificando que os novos estão pagando INSS que nunca mais verão na vida, afinal este INSS não
retorna, a menos que a pessoa vá trabalhar na Prefeitura. Apontou que se começou a “tocar o horror”
nos aposentados, pois até o momento, o dinheiro vinha crescendo bastante, e naquele momento havia
parado em R$ 20 mi e não estava crescendo mais, e os parcelamentos deveriam estar em cima de
R$ 20 mi. Mencionou que sua preocupação é de se o Município crescesse 10% não teria essa
preocupação, mas com esse governo dizendo que a inflação é de 3% e com este salário que estão
pagando, não cresceria não, pois mesmo que o Sartori tenha dito que mudaria a situação, não mudou
nada, e continuou não pagando os servidores. Disse ainda que ninguém trabalha “por esporte”, e sim
porque precisam, e quem trabalha quer receber, portanto sua preocupação está em correr o risco de caso
não ocorra um crescimento de 10% neste ano e 8% no ano seguinte, o Município teria um problema
complicado para pagar os parcelamentos, e encerrou dizendo ser isso o que tinha pra falar.
VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB): Cumprimentou a
Mesa Diretora e a todos os demais que acompanhavam a Sessão. Registrou que assistiu a reunião que
aconteceu no Plenário para assinatura do convênio com certa apreensão, pois ouviu do Secretário da
Fazenda Giovani Feltes, que o problema das finanças do Estado do Rio Grande do Sul estava na
questão que disse ser necessário se passar a discutir às deva, referente ao professor, que tem uma média
de alunos abaixo de 14% no Estado do Rio Grande do Sul, e também na Brigada, por ter muitos
membros aposentados. Cedeu um aparte ao Vereador Nelson José Martins, o qual lhe questionou
sobre o motivo pelo qual o Giovani Feltes esteve na Casa. Retomou a palavra então a Vereadora Sirlei
Teresinha Bernardes da Silveira dizendo que ele veio sim, falou bravo, e que inclusive enquanto
falava, saiu uma espuma de sua boca, deixando ela com medo que pingasse em sua mão e queimasse,
por ter a impressão de ser um pouco de veneno. Apontou que ele dizer que o problema está no
professorado ou na segurança (Brigada aposentada), em sua opinião, é uma vergonha. Lembrou ter sido
Diretora de escola por 15 anos, administrando recursos públicos, e informou que certa vez foi feito via
estado (sem permitir que a direção, nem CPM e nem Conselho administrar o recurso) o recapeamento
de uma quadra poliesportiva que não tinha cobertura, e fizeram dois banheiros, resultando em uma obra
de R$ 97.600,00 que até mesmo dias antes dessa Sessão, o Presidente do Conselho Escolar, e o
Presidente do CPTM emitiram documentos exigindo explicações. Informou te participado de diversas
reuniões com quem coordenava a obra, e escutava algo do tipo: “Se tu fizeres uma casa é quarenta mil,
mas se a obra é do Estado, é cem mil.” Expressou preocupar-se em imputarem a responsabilidade de
uma crise financeira ao Estado do Rio Grande do Sul, aos profissionais trabalhadores, pois o problema,
segundo a Vereadora, está na má gestão da verba, assim como se pode observar nas placas das obras
estabelecidas por todas as rodovias, milhões de recursos em obras pequenas. Suscitou aos Vereadores
que acompanhem de perto, pois foram lançados valores de R$ 1,8 mi para esse contorno na ERS-239,
que é uma boa obra, mas que se deve estar ali cuidando para que o recurso realmente ser utilizado como
está sendo dito, de forma certa. Lembrou que seu colega, Vereador Nelson, cansa de falar na questão
dos asfaltos, e além disso, existem muitas outras questões sendo abertas para se ver onde o recurso
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Público está indo, pois há uma má gestão e um superfaturamento de obras, mas pediu para que não lhe
dissessem que o problema está nos professores ou na segurança, pois segundo ela, o Secretário quer
discutir às deva, mas jamais chegará a conclusão de que o problema se encontra nestes dois pontos.
Informou ter conversado com o Dr. Nelson Lidio, Presidente da EGR, sobre as estradas pedagiadas e do
repasse do conserto de sinalizações estragadas por acidente, aos municípios. Mencionou que ele lhe
disse que isso não pode ser mudado, por ser um acordo da época que o DAER ainda administrava essas
rodovias, mas na opinião da Vereadora, se a rodovia é pedagiada, e o recurso é amplo, deve-se entender
que o estatuto diz que a responsabilidade de manutenção da via pedagiada é do recurso proveniente
destes pedágios, portanto afirmou ser preciso haver uma mudança nessa legislação, e a Câmara deve se
empenhar de repassar essa manutenção a EGR, por ser de sua responsabilidade, já que a estrada recebe
recurso pago com verbas que saem do bolso de quem utiliza. Informou ter acompanhado outros
Vereadores na visita ao Instituto Federal de Educação em Rolante, onde com muita satisfação entendeu
e viu que há um empreendimento educacional que recepciona alunos de toda a região e é um instituto
que não cobra mensalidades por ser federal. Mencionou ter sido recebida pelo Diretor Geral, Professor
Jesus, e elogiou o acolhimento da instituição, dizendo ser preciso estabelecer parcerias, para que o
Instituto seja mantido, e todos os alunos sejam beneficiados com Cursos Técnicos e Superiores. Disse
ainda ter se surpreendido por saber da existência de tantos cursos, informando que dia 20 de outubro
haveria uma feira de profissões, e a instituição abriria as portas para a comunidade para que visitem e
conheçam os cursos e o funcionamento. Apontou também ter percebido no quanto tem caído no grado
das pessoas saberem deste instituto perto, pronto para receber alunos, assim como da qualidade e
significado disso para a educação da região. Afirmou ter sido um momento importante, e que agora
enquanto Legislativo, é preciso somar para poder acrescentar a este instituto. Encerrou agradecendo o
tempo dispensado e desejando a todos uma excelente semana. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS
FILHO (PP): Saudou o Presidente da Câmara e a todos os demais que acompanhavam a Sessão.
Iniciou ressaltando a assinatura do inicio das obras do retorno na ERS-115, dizendo também estar
preocupado com o valor de R$ 1,8 mi, mas que ao seu entender, como não viu o projeto todo da obra,
não se sabe de todo o procedimento que será executado, portanto não tem como opinar quanto ao valor,
dando mais alguns detalhes das necessidades do local, além de que todo o dia se pede obras, e apesar de
tudo o que acontece no estado, essa aproximação é importante, em trazer essas pessoas pra perto,
possibilitando perguntar da ponte e da sinaleira, pois se for a Porto Alegre ou outro lugar, elimina essa
possibilidade de acompanhar. Afirmou esperar que a obra saísse o mais rápido possível, pois está
prevista para durar seis meses, e assim ajudaria a garantir a vida das pessoas que ali transitam. Citou
como exemplo que na quinta-feira ou sexta-feira de praia desafia que alguém vá ao Nacional
(supermercado) e tente atravessar a ERS-239, que segundo ele, é humanamente impossível, e algo que
segundo o Vereador, é colocar a própria vida em risco, assim como das pessoas que estiverem juntos,
pois a oportunidade de passar é remota, devido o grande fluxo de veículos na ERS-239. Apontou que as
obras realizadas, removendo duas sinaleiras nos entroncamentos da ERS-239 com a ERS-020
facilitaram, evitando as “tranqueiras”. Afirmou esperar que também se tivesse o “siga livre” para
Parobé de quem vem pela Av. Sebastião Amoretti, fazendo com que precise parar apenas quem vai
seguir pela ERS-020. Lembrou que em 2015 foi aprovada a Lei 5.640/2015, que é de sua autoria, a qual
institui boas práticas e padrão de qualidade no atendimento aos usuários do serviço público na cidade
de Taquara, onde segundo ele, a Prefeitura deve faze a Publicidade através de panfletos, cartazes,
jornais, e demais mídias, para que a lei seja obedecida por todos os órgãos da administração pública e
pelas que são delegadas pelo poder público. Explicou que o objetivo dessa lei, é que o usuário possa ter
satisfação no serviço prestado, atendendo às suas demandas, aprimoramento da qualidade do serviço
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público, o comprometimento dos agentes públicos no atendimento ao usuário, atender com respeito,
agilidade e precisão, reconhecer a diversidade de opinião, entre outros. Comunicou que no mesmo dia
dessa Sessão, haveria uma Sessão Solene no Acampamento Farroupilha, e solicitou ao Presidente para
que pudesse falar alguns minutos e se retirar para acompanhar uma reunião em Igrejinha, referente ao
Cercamento Eletrônico. Então o Vereador Telmo Vieira disse que gostaria muito de também poder
estar presente, por se preocupar com segurança pública, e saber o quão difícil é esse contato com o
Secretário de Segurança, autorizando-o a proceder como proposto. 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, também a todos os demais que acompanhavam a Sessão. Destacou que
mesmo ao compreender a dificuldade da Secretaria Distrital no atendimento, assim como da Secretaria
de Obras, as comunidades precisam ser atendidas, principalmente as interioranas, posterior aos eventos
de chuva no município, afinal as estradas se deterioraram, e por isso solicitou um atendimento o mais
rápido possível, por saber que há essa necessidade e dever. Informou ter enviado ao DAER um pedido,
solicitando que se coloque algum mecanismo de segurança na parada 117, da localidade de Fazenda
Fialho, pois segundo o Vereador, devido ao grande fluxo de veículos e pedestres nesse local, já
ocorreram diversos acidentes, inclusive com vítimas fatais, portanto é imprescindível a colocação de
alguma estrutura que possa inibir a velocidade dos veículos. Ainda sobre a segurança das vias,
mencionou que na sexta-feira que antecedeu a essa Sessão, foi realizada a assinatura de início nas obras
da ERS-115 com a ERS-239, um contorno para melhoria do fluxo de veículos, e aproveitaram a
presença das autoridades para lhes apresentar algumas demandas, como o sinal piscante na ERS-239 no
acesso ao Bairro Ideal e ao Bairro Medianeira, assim como, entre o Bairro Empresa e o Bairro Santa
Terezinha, para que haja algum mecanismo de segurança, possibilitando uma travessia com maior
tranquilidade. Informou ter mencionado também a ponte da ERS-020, entre vários outros
encaminhamentos que foram solicitados e colocados em pauta, apontando serem ações pelas quais se
deve lutar muito, por ver a necessidade da população referente a esses atendimentos do estado no
município. Afirmou estar disposto a defender todas as demandas e anseios da comunidade taquarense,
lembrando ter quatro anos para fazer isso, pedindo que Deus lhe dê saúde e a comunidade crédito, para
continuar labutando, por saber da necessidade em se ter políticos comprometidos com a população.
Encerrou convidando a comunidade para prestigiar a Sessão Solene que aconteceria nesse mesmo dia,
às 19h na Sede Campestre o município, alusiva ao Acampamento Farroupilha. Agradeceu a Deus por
estar representando a comunidade e desejou a todos uma excelente semana. Nada mais havendo a tratar,
às 16h40min, o Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para
o dia 25 de setembro de 2017, às 18h, no Plenário desta Casa, convidando ainda para Sessão Solene
alusiva ao 11º Festejos Farroupilhas do Paranhana que será realizada na noite de hoje (18), às 19 horas
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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