ATA Nº 4.229
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às dezoito horas e cinco
minutos, no Plenário da Câmara de Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 34ª (trigésima quarta)
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), 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). Ausente Vereador Levi Batista de Lima Júnior (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, 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. Ofícios do Senhor
Prefeito: Nº 508/2017: Encaminha relatório do atendimento a Lei Federal nº 9.452/1997, referente ao
mês de julho de 2017, para ser fixado no mural desta Casa. Nº 516/2017: Encaminha Lei Municipal
nº 5.963, sancionada em 11 de abril de 2017. Nº 523/2017: Encaminha Leis Municipais nº 6.008 e
6.009, sancionadas em 12 de setembro de 2017. Publicidade de Projetos de Lei: PROJETO DE LEI
N° 103/2017 (Executivo nº 084) Altera a Lei Municipal nº 5.918, de 14 de dezembro de 2016, e da
outras providências. PROJETO DE LEI N° 104/2017 (Executivo nº 086) Autoriza o Poder Executivo a
doar até 30 (trinta) cargas de saibro e disponibilizar até 10 (dez) horas máquinas de retroescavadeira,
para a empresa Instaladora Elétrica Boff - Eirelli ME - CNPJ/MF 16.995872/0001-72 e dá outras
providências. PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 007/2017 - MESA DIRETORA: Disciplina a cedência
e utilização da sede da Câmara de Vereadores e dá outras providências. Correspondência recebida:
Convite da SMECE, para a II FEMICTA – Feira Municipal de Iniciação Científica de Taquara e para a
Mostra Municipal de Projetos Pedagógicos, a ser realizado nos dias 27, 28 e 29 do corrente mês e ano,
das 13h às 16h30min, no Clube Comercial de Taquara. 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 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. 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 dos presentes. Ausente Vereador Levi Batista de Lima Júnior (falta justificada).
PROJETO DE LEI Nº 102/2017 (Executivo nº 083) Revoga-se a Lei Municipal nº 5.480, de 29 de
abril de 2014. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer pela aprovação do Projeto em
relação à forma e legalidade. O Presidente colocou o Projeto em discussão e a pedido do Vereador
Régis de Souza segue transcrito o e-mail encaminhado por ele à Comissão de Constituição e Justiça,
bem como segue transcrito o pronunciamento da Vereadora Sirlei Silveira, com relação ao e-mail, na
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condição de Presidente da CCJ. E-mail do Vereador Régis de Souza às Comissões, referente ao Projeto
de Lei nº 102/2017, datado de 21/09/2017: - “Solicito as Comissões que seja elaborado em conjunto
uma emenda para que a presente lei municipal nº 5.480, de 29 de abril de 2014, não seja revogada na
íntegra, mas sim sejam extintos somente os cargos em comissão, pois destaco na mensagem
justificativa do Executivo: “.....objetivando redução de custos de manutenção da mesma....” Justifico:
Em futuro bem próximo temos a expectativa que a economia volte a crescer, os empregos voltem a ser
disponibilizados, e assim iremos necessitar da Agência de Empregos – ATE, para auxiliar a população
que mais precisa sem se dirigir aos postos de trabalhos oferecidos.” Vereadora Sirlei Silveira
(Presidente da CCJ): “Na verdade nós avaliamos e não vimos a necessidade da elaboração em
conjunto da emenda e não fizemos por não ver necessidade. Na verdade está sendo extinto algo que foi
criado e pensamos e concordamos também na nossa análise de que não é da nossa alçada dizer quem é
admitido ou demitido - contratações ou demissões - da alçada do Executivo no entendimento da nossa
Comissão Vereador.” Vereador Régis Bento de Souza: “Presidente num segundo momento vou
apresentar solicitação à Comissão, uma sugestão à Mesa para que eu saiba disso também, se olharem
ali, quem sabe estou pedindo demais, quem sabe eu não procurei e vou assumir a minha parte aqui,
mas eu não sabia disso, daí eu iria apresentar, porque eu fiz para tentar fazer uma situação de diálogo
com relação a isso, não aconteceu – tudo bem, então o que vou pedir é que a minha manifestação seja
colocada na íntegra na Ata, tanto quanto a leitura do e-mail e a manifestação da Presidente da
Comissão, para que eu possa dentro dos termos regimentais entender a forma correta que devo fazer
de apresentar meus pedidos e esses pedidos retornarem a mim em tempo hábil, como eu fiz em tempo
hábil uma solicitação que apresentei para tentar fazer uma situação em conjunto – não deu, ok – eu
respeito a posição é isso que eu queria saber, daí eu apresentaria minha emenda individual. Fico
agradecido.” Também falaram sobre a matéria os Vereadores Luis Felipe, Guido Mario e Nelson
Martins. Posto em votação o Projeto de Lei, na forma original, este foi aprovado por 10 (dez) votos
favoráveis, 02 (dois) votos contrários dos Vereadores Luis Felipe e Nelson Martins, 01 (uma) abstenção
do Vereador Régis de Souza e 01 (uma) ausência do Vereador Levi Batista (falta justificada). O
Vereador Régis de Souza solicitou que constasse nesta Ata sua justificativa de voto como segue: “Só
quero declarar a minha abstenção com relação a esta situação que aconteceu da emenda que imaginei
que fosse de uma forma que poderia ser feita, não foi, somei a minha parte de culpa com relação a
isso, mas gostaria de ter apresentado esta emenda no tempo hábil daí eu também não poderia mais
apresentar agora neste momento, então por isso me achei impedido de poder discutir mais a fundo esta
situação. Mas também colaboro com relação à manifestação do Vereador Guido que acho que é por aí,
tem que ter um caminho por este lado, mas também gostaria de ter discutido mais a fundo outras
situações, por isso minha justificativa de voto. Muito obrigado.” Após o Presidente com a
concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a votação das proposições adiante e as mesmas
foram aprovadas por unanimidade dos presentes. Ausente Vereador Levi Batista (falta justificada).
Requerimento n° 217/2017 - Ver. Régis Bento de Souza: À Mesa Diretora - encaminhar Ofício à
ACON, para dar ciência sobre o Projeto de Lei nº 103/2017 (Executivo nº 084), que altera a Lei
Municipal nº 5.918/2016, e dá outras providências, o qual tramita nesta Casa Legislativa. Requerimento
n° 218/2017 (retirado de pauta a pedido do autor Ver. Régis Bento de Souza). Requerimento
n° 219/2017 - Ver. Régis Bento de Souza: À RGE - vistoria e posterior manutenção e/ou substituição
de um poste de energia elétrica situado na Rua Francisco Freitas, quase em frente ao nº 2789, no Bairro
Santa Maria. Requerimento n° 220/2017 - Ver. Régis Bento de Souza: À CORSAN - manifestação de
respeito e agradecimento à equipe da CORSAN, que vem atendendo as solicitações trazidas por este
Vereador, através de demandas apresentadas pelos munícipes taquarenses. Requerimento n° 221/2017 Ata nº 4.229, de 25 de setembro de 2017
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Ver. Guido Mario Prass Filho: À Mesa Diretora - que seja agendada reunião para o dia 10/10/2017, às
10 horas, no Plenário desta Casa, para tratar sobre o Esgotamento Sanitário, que envolverá a estação de
tratamento de esgoto, redes coletoras, ramais e estação de bombeamento, referente ao contrato
408.700.01/2003, fonte de financiamento OGU agente financeiro Caixa Econômica Federal, no valor
de R$ 82.352.479,76, assinado em 30.12.2013. Requerimento n° 222/2017 - Ver.ª Magali Vitorina da
Silva: Ao DAER - reparo no asfalto da ERS 020, próximo das paradas 118 e 119 e das paradas 126 e
128. Pedido de Informação n° 085/2017 - Ver. Régis Bento de Souza: Encaminhar informações
relacionadas à Lei Municipal nº 6003/2017 que: - Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos às
empresas Filler Alimentos e Bebidas LTDA e Filler Transportes Eireli LTDA, e dá outras providências.
Indicação n° 454/2017 - Ver. Adalberto Carlos Soares: Conserto dos cordões na ciclovia na Avenida
Sebastião Amoretti, em frente ao Supermercado Müller. Indicação n° 455/2017 - Ver. Adalberto Carlos
Soares: Que a Secretaria de Obras providencie uma espécie de peneira para colocar na saibreira de
Entrepelado, a exemplo de uma já existente numa saibreira particular em Arroio Grande. Indicação
n° 456/2017 - Ver. Adalberto Carlos Soares: Limpeza no terreno situado na Rua Olaria, esquina com a
Rua Selívio Haack, no Bairro Empresa. Indicação n° 457/2017 - Ver. Guido Mario Prass Filho:
Limpeza geral dentro do pátio do Posto de Saúde Piazito. Indicação n° 458/2017 - Ver.ª Sandra Beatriz
Schaeffer: Fechamento do buraco que se formou no asfalto na Rua Edmundo Saft, em frente à casa de
número 3051. Indicação n° 459/2017 - Ver.ª Sandra Beatriz Schaeffer: Fechamento do buraco que se
formou na Rua Professor Rodolfo Dietschi, em frente ao número 1936. Indicação n° 460/2017 - Ver.ª
Magali Vitorina da Silva: Patrolamento e ensaibramento na entrada da estrada do Passo do Mundo
Novo em direção ao Taquaral. Indicação n° 461/2017 - Ver.ª Sandra Beatriz Schaeffer: Conserto do
cano quebrado localizado no entorno da torneira da Praça da Bandeira. Indicação n° 462/2017 - Ver.ª
Sandra Beatriz Schaeffer: Que seja removido o tratador de aves localizado na Praça da Bandeira.
Encerrada a Ordem do Dia, a Vereadora Carmem Kirsch solicitou ao Presidente para participar como
membro integrante da Frente Parlamentar dos Homens Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres que
atua nesta Casa Legislativa. O Presidente colocou a referida solicitação em deliberação do Plenário e a
mesma foi aprovada por unanimidade dos presentes. Dando continuidade aos 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 LUIS FELIPE LUZ LEHNEN (PSDB): Saudou o Presidente da
Câmara, e aos demais que acompanhavam a Sessão. Iniciou seu pronunciamento mencionando que o
momento que o Brasil vive é um momento delicado, tendo acompanhado e vivido o dia-a-dia da
política brasileira, apontando que se no Congresso ainda há muitas dúvidas sobre as questões que
envolvem principalmente a reforma política, a economia começa aos poucos a se descolar da política, o
que segundo ele, é essencial para que se possa retomar o crescimento, a geração de renda e
principalmente a geração de emprego para o povo. Fez então uma reflexão sobre o projeto que a
Administração municipal criou e foi votado nessa mesma Sessão, projeto que extinguiu a Agência
Taquarense de Empregos. Lamentou-se por ter ouvido e lido na imprensa que o motivo principal do
fechamento da agência, era que nos últimos tempos havia uma elevada demanda de desempregados em
busca de vagas, mas não havia vagas para disponibilizar aos que procuravam a agência. Também se
lamentou pela forma como o desenvolvimento, especialmente a geração de emprego e renda seja
negligenciada por essa administração. Externou pensar que é justamente a função de uma agencia de
empregos, entender o momento em que vive o mercado, e ajudar a encontrar soluções para localizar as
vagas existentes e aumentar a oferta para aqueles que buscam empregabilidade, portanto a Agência
Taquarense de Emprego deveria ser a propositora de ações que favorecessem a reciclagem, a
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qualificação, e o preparo para aqueles que estão fora do mercado de trabalho. Afirmou ter certeza de
que o Ex-Vereador Beto Timóteo, que foi um dos idealizadores dessa agência, tenha pensado
justamente nisso, e certamente estava com o coração apertado naquele momento, ao assistir que uma
ferramenta importante para o desenvolvimento do município estava sendo deixada de lado. Citou
estranhar tal ato, especialmente em um município em que o partido que administra a Prefeitura se diz o
Partido Trabalhista, numa ação que se mostra equivocada, como sempre as ações desse governo que a
cada dia se mostra perdido, sem rumo, sem perspectiva, sem planejamento, sem emprego, sem
segurança, sem vagas para creches, e sem saúde de qualidade. Apontou que para quem não tem
criatividade e condições de planejamento, é muito mais fácil fechar um ponto de demanda do que
efetivamente resolvê-las. Lamentou-se ainda pela Agência Taquarense de Emprego tenha servido
apenas para alavancar uma eleição, assim como a exibição do castramóvel, da retomada da UPA, da
promessa de criação de uma Guarda Municipal, da aquisição de um tomógrafo, da reabertura do
Hospital, situações as quais todos sabem como estão, pois segundo o Vereador, esta administração não
consegue colocar em prática nem finalizar nenhum projeto. Apontou que a Agência de Empregos
poderia muito bem ser uma agência de prestação de serviços relevantes para a comunidade, podendo
estar conveniada com o SINE com a Secretaria do Trabalho, com o Ministério do Trabalho, trazendo
autonomia para a Agência Taquarense de Empregos, não dependendo apenas de um orçamento
inexistente da Administração Municipal, podendo agregar serviços aos moldes do Tudo Fácil de Porto
Alegre, contudo geraria ainda mais demandas ao governo que é avesso em atender as demandas da
população. Informou que nesse mesmo dia, a cidade desceu mais alguns degraus na escada do
desenvolvimento regional, pois a Agência muito mais que geração de empregos, poderia ter trabalhado
na qualificação e formação da mão de obra, e não ficando apenas nas mãos de uma Secretaria de
Assistência Social, mas sendo utilizada também pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do
Município, onde houvesse parcerias para a formação de mão de obra em convênio com empresas já
instaladas no município, ou mesmo buscando empresas de outros municípios para virem pra Taquara
oferecendo essa formação de mão de obra. Lamentou-se mais uma vez por mais este passo para trás ao
invés de se evoluir e andar para frente. Desejou que Deus tivesse piedade de todos e que todos tivessem
uma boa noite e uma excelente semana. VEREADORA MARLENE TEREZINHA HAAG (PTB):
Saudou o Presidente da Câmara e a todos os demais presentes. Externou sua preocupação com a saúde
do município, mencionando alegrar-se ao ver pessoas satisfeitas falando do bom atendimento do Posto
24h, pois recebeu vários elogios de pessoas que foram bem atendidas naquele lugar, porém quando se
fala de exames é diferente. Apontou saber de muitas pessoas com dificuldade na visão, pois se tem
poucos recursos, poucas consultas e poucas cirurgias de catarata, sendo que atualmente muitas pessoas
não enxergam mais devido a catarata, e as cirurgias que se precisaria de um maior número, vem
reduzindo. Mencionou já ter conversado com o Prefeito para que fosse feito um mutirão de cirurgias de
catarata, justificando que a catarata que deixa a pessoa incapaz de enxergar, causa um prejuízo muito
grande, pois as pessoas não conseguem trabalhar e passam a depender de um familiar para auxiliá-las, e
acabam dependendo do INSS, mas se uma cirurgia for feita, a pessoa volta a enxergar. Alertou a todas
as mulheres sobre as mamografias, remetendo ao Outubro Rosa, mês que lembra e incentiva as
mulheres a prevenirem o Câncer de Mama, e realizarem os tratamentos, por ser uma doença que traz
consigo muito sofrimento. Mencionou estar ciente de que a saúde é o bem maior que se tem, e os
recursos do município são poucos, mesmo que comparado com outros, tem um grande investimento, e
um atendimento de qualidade, lembrando que já esteve pior, contudo atualmente se vê maior vontade
de encaminhar as pessoas para serem atendidas nos devidos lugares. Encerrou desejando uma boa
semana e uma boa noite a todos. VEREADOR MOISÉS CÂNDIDO RANGEL (PSC): Saudou o
Ata nº 4.229, de 25 de setembro de 2017

Página 4 de 12

Presidente da Câmara, e todos os demais que acompanhavam a Sessão. Lembrou estar em seu segundo
mandato e ser filiado ao Partido Social Cristão, do qual é presidente há quatro anos, explicando ser um
partido que defende os princípios cristãos. Apontou ter sido eleito com votos majoritariamente de
cristãos, e nas semanas que antecederam a essa Sessão, se viu bastante atacado com algumas ações que
ocorreram no estado, relatando primeiramente o caso do Banco Santander, relacionado a uma exposição
chamada Queens Museum onde se atenta contra a imagem de Cristo, expõe quadros com questões de
pedofilia, pessoas fazendo sexo com animais, mostrando e citando algumas obras expostas nessa
mostra. Cedeu um aparte ao Vereador Guido Mario Prass Filho, o qual mencionou ser esta a tal
“liberdade” que pregam no país, levando-o a anarquia, onde não se respeita mais nada, pois nada
acontece, podendo também roubar e matar saindo impune, e lamentou-se pela sociedade civil
organizada não ter mais poder para colocar o país no trilho, e que segundo ele, se não houver uma
repressão forte, talvez, futuramente ao sair na rua, será alvejado a qualquer momento, e muitos ainda
diriam ser em nome da liberdade. Retomou a palavra então o Vereador Moisés Cândido Rangel,
agradecendo a colocação do Vereador Guido e informando que o Banco Santander em dois dias perdeu
quase cem mil correntistas, podendo ter perdido mais, e deixou então seu repúdio ao Banco Santander.
Informou a comunidade que foram destinados R$ 800 mil, da Lei Rouanet para que fosse feita essa
apresentação. Salientando ser um dinheiro público que veio dos impostos pagos pela população, a qual
financiou essa exposição, a qual não tinha limite de idade, permitindo que inclusive crianças tivessem
contato, o que segundo o Vereador é um absurdo. Continuou dizendo que na última quinta-feira e
sexta-feira aconteceu em Porto Alegre uma apresentação teatral chamada “O Evangelho de Jesus
Rainha do Céu”, onde Jesus é apresentado como um homossexual, um travesti. Mencionou que seu
partido entrou na justiça com uma liminar pedindo o impedimento, o qual não foi ganho, pois o Juiz
não deu essa liminar, então leu um artigo importante no qual basearam-se para pedir essa liminar, que é
o artigo 208 do código penal o qual diz: “Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou
função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar
publicamente ato ou objeto de culto religioso” – lembrou que este teatro lembrava muito o púlpito de
uma igreja católica, com velas – e deixou então sua manifestação repudiando o acontecimento desse
evento na cidade de Porto Alegre, onde entrou com o pedido do cancelamento, mas a justiça entendeu
não ser válido este pedido, portanto repudiou isso tudo o que tem acontecido no estado. Encerrou
agradecendo. Então o Vereador Telmo Vieira apontou que a liberdade sem respeito quando não se
valoriza o próximo e não se tem uma visão moral, avança qualquer limite, e segundo ele, a liberdade
deve ser pensada com limites e respeito. VEREADORA MÔNICA JULIANA FACIO (PT): Saudou
o Presidente da Câmara e a todos os demais. Iniciou seu pronunciamento informando que abordaria
duas pautas muito importantes, sendo a primeira a Educação, e a segunda o cuidado com as pessoas.
Lembrou vir reiterando essa fala nos últimos pronunciamentos por acreditar ser extremamente
importante que se tome consciência dessa responsabilidade social, e também do respeito à subjetividade
e autoridade das pessoas. Apontou que no final de semana que antecedeu a essa Sessão, aconteceu em
Taquara um projeto da Secretaria Municipal de Educação, o qual se chama Escola e Comunidade, onde
todas as escolas do município organizam-se o dia inteiro com atividades voltadas às comunidades onde
as escolas estão inseridas. Apontou ser um momento muito rico, por ser um momento de aproximação
da escola com a comunidade e um momento de troca, mencionando que na escola a qual ela faz parte
do quadro, foi trabalhado na perspectiva do nativismo, com a banda Gurizada Tchê animando o dia,
assim como Cordas e Vocais, e também o CTG Essência Gaúcha. Agradeceu, em nome da equipe
diretiva, a parceria desses grupos artísticos por permanecerem nos locais e fazerem essa troca de
experiências. Apontou ainda os últimos acontecimentos envolvendo a questão da mulher, pois apenas
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na região, foram oito feminicídios, além de estupros e abusos de mulheres, meninas e idosas são
relatados quase que diariamente por suas amigas que são técnicas na área de desenvolvimento social e
na saúde de toda a região, sendo que o último dos ocorridos foi um dia antes dessa Sessão, no mercado
Zaffari em Porto Alegre, onde uma menina de cinco anos se afastou de sua mãe e nesse tempo, foi
assediada e abusada por um homem no corredor do mercado. Pediu então para que todos que tiveram
acesso a esse vídeo, que não coloque na rede, pois além de ser crime, essa criança precisa ser cuidada e
protegida, assim como sua família. Aproveitou para recomendar a todos que não deixem suas filhas
distantes de seus olhos em espaços públicos, e que não as deixe sozinhas com pessoas que por algum
motivo elas resistem de estar por perto, também que se preste atenção em pequenas mudanças de
comportamento, pois as crianças são muito frágeis e é do compromisso de todos protege-las.
Comunicou que os membros da Frente Parlamentar de Homens Pelo Fim da Violência Contra a Mulher
estão organizando uma Audiência Pública mediante a todos esses fatos, em parceria com a Comissão de
Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, para que se possa discutir sobre ações realmente
concretas no município para combater a violência. Precisando discutir esse tema com as mulheres da
Cidade, não podendo silenciar frente a esses números, casos de violência, pois as mulheres precisam
realizar esse debate, afinal nenhuma estará totalmente segura se uma delas estiver numa situação de
violência, seja mulher, menina ou idosa, e reiterou sua fala dizendo que as mulheres precisam se unir
para fazer este enfrentamento. Encerrou deixando uma homenagem à mulher mais bondosa, afetuosa e
altruísta que conhece, que é a sua mãe, a qual estava completando 78 anos de idade, mencionando que
ela lhe ensinou muito sobre fortaleza e bondade, amor, liberdade, sonhar e conquistar, e com as
palavras do compositor Milton Nascimento, homenageou lhe assim como a todas as mulheres e homens
que lutam pelo fim dos abusos contra mulheres, meninas e idosas dizendo: “Maria, Maria é um dom,
uma certa magia, uma força que nos liberta. Uma mulher que merece viver e amar como outra mulher
do planta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri
quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso
ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso
ter força, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a
estranha mania de ter fé na vida.” Desejou que não se perca a esperança e a coragem de lutar, e
desejou também uma boa noite a todos. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou
a Mesa Diretora e as demais pessoas no Plenário. Menciono que quem comanda as obras deveria
recolher as pedras que estão ficando na beira da estrada, justificando que o material que estão
colocando é bom, mas o último caminhão que descarregasse, deveria juntar as pedras, pois podem ser
jogadas para dentro da estrada. Com relação à saúde no Município, informou que foi trocada a gerência
do Hospital, mas não mudou nada, dirigindo-se a Vereadora Marlene, apontando que a sorte do povo é
o Posto 24h, como já havia dito anteriormente, pois embora o Prefeito tenha feito muita coisa errada,
uma que ele fez de bom foi manter o Posto 24h, questionando o que seria das pessoas se ele não
estivesse em funcionamento. Citou que certo dia, os Médicos começaram a atender pela manhã e à
noite já tinham atendido 368 pessoas. Mencionou que os funcionários, Médicos e demais servidores da
Saúde têm feito o impossível, pois para atender a esse número de pessoas é preciso baixar a cabeça e
nem olhar para os lados, e apontou então que o Posto 24h está sendo o equilíbrio dessa Administração.
Comentou que o Governador Sartori começaria a pagar os servidores que ganham menos, dizendo que
precisava “apanhar de cinta”, pois parcelou os salários de todos e agora que está mais próximo das
eleições, quis fazer algo assim, e disse ainda que ele deveria era pagar o salário de todos, e se os
salários altos ele não consegue pagar, que mande embora, pois estes não são estatutários, e sim, Cargos
de Comissão. Apontou que ao olhar o que o Presidente Temer fez, calculou o salário mínimo, que em
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janeiro receberá um aumento de 3,5%, e salientou não entender as pessoas que trabalham na economia
do governo, pelo fato de que se precisa de alguém que fabrique ou plante, alguém que comercialize e
alguém que compre, e quem compra é a grande população, então segundo o Vereador Nelson, dessa
forma o país não vai arrecadar o suficiente do dinheiro que precisa, justificando essa situação
complicada. Lembrou que no passado as pessoas diziam que ele havia servido ao exército, contudo ele
explica que serviu na legalidade, e que a revolução foi depois, e estes mesmo que falavam isso para ele,
atualmente estavam pedindo para que se colocasse o exército, sendo que dias antes falava mal, sendo
que se fosse naquela época, o que a Vereadora Mônica e o Vereador Moisés falaram não aconteceria,
pois estas pessoas estariam presas. Concordou que naquele tempo se cometeram erros, mas atualmente
a liberdade que o povo queria naquela época, trouxe vantagens não só para o bom. Afirmou que as
pessoas tinham medo do Pneu Brasil, pois naquela época se fabricava um pneu que na lateral era escrito
Brasil, e tiravam uma lasca para bater nas pessoas, onde ficava marcada a palavra “Brasil” nas costas, e
se fosse hoje, essas pessoas estariam cheias de marcas nas costas. Lembrou que pessoas direitas eram
atacadas e revistadas da mesma forma que atualmente é feito pela Brigada. Encerrou dizendo cobrar
dessas pessoas que mudaram de opinião quanto ao exército por verem que naquela época existiam
muito mais acertos do que erros, e atualmente se tem muito mais erros do que acertos. VEREADORA
SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER (PP): Saudou o Presidente da Câmara, e a todos que
acompanhavam a Sessão. Apontou que o que mais lhe choca a respeito do assunto levantado pelo
Vereador Moisés é que essas obras consideradas de “arte” foram baseadas na realidade, o que mais lhe
choca, pois aquela exposição deveria ter uma classificação etária, e os pais e pessoas tenham a opção de
irem ou não, portanto pra ela o mais chocante é saber que existem seres que para ela não são humanos e
nem animais, pois ela ama os animais e os respeitam, então estes são apenas seres, que praticam sexo
com crianças indefesas e com animais, e ali encontram prazer, sendo mentes doentias que muitas vezes
transitam conosco sem que saibamos o que fazem na intimidade. Afirmou ser isso o mais chocante,
pois as obras estarem lá é uma consequência natural, e o triste é saber que estas obras são baseadas em
fatos reais, o que continua a lhe chocar. Informou que na manhã desse mesmo dia, esteve em uma
reunião bastante produtiva, porque ao contrário do que a população nomeia os Vereadores, como
incompetentes ou vagabundos, salientou que tudo o que acontece na cidade, passa pela Câmara, e disse
ainda que quando as pessoas precisam de algo, recorrem ao Vereador, que é quem elas encontram nos
locais públicos em seu dia-a-dia. Explicou que essa reunião foi feita com a Polícia Civil, a Brigada
Militar, a Secretaria do Desenvolvimento Social, a Secretaria do Desenvolvimento Social, para que
fosse tratado um assunto que incomoda muito os taquarenses, que é a ocupação por moradores de rua
da Praça da Bandeira, onde todos que tiveram a infância em Taquara já foram ali e brincaram como se
faz até hoje, contudo, atualmente está mais perigoso e mencionou que as pessoas têm até medo de estar
ali, pois muitas vezes esses moradores de rua estão drogados ou alcoolizados, e fazem alguns
movimentos suspeitos deixando a população com receio. Mencionou então que foram feitos alguns
encaminhamentos, seguido de uma visita a praça, pois este problema não diz respeito apenas a Brigada
e a Policia Civil, e sim deve haver uma ação integrada entre os poderes Executivo e Legislativo, com as
Polícias para se achar uma solução para se fazer qualquer ação naquela praça, visto que simplesmente
tirar aqueles moradores dali para colocar em outro local não é a solução, sendo preciso saber de onde
vem, o motivo de estarem ali, se tem família, mas já iniciaram esse trabalho. Convidou a todos para que
no dia seguinte comparecessem a Audiência Pública de apresentação do Plano Municipal de
Desenvolvimento Rural, que é um documento de utilidade pública, que deve subsidiar e direcionar
todas as políticas públicas e programas de âmbito rural e agropecuários fomentados pela Prefeitura,
demais órgãos governamentais, e outras instituições envolvidas neste contexto. Apontou que talvez
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apoiar o pequeno agricultor seja um caminho a seguir pelo Município de Taquara, lembrando que
tempos atrás, dizia-se que o forte de Taquara era o comércio, porém atualmente se questionar as
pessoas sobre um ponto forte no município, não se sabe dizer, por não ter um ponto forte, e talvez se
volte a ter um ponto forte em Taquara, ao investir na agricultura, visto a vasta área rural que o
município possui e a mão de obra que pode ser trabalhada para desenvolver isso. Encerrou agradecendo
a atenção e desejando uma excelente semana a todos. VEREADORA SIRLEI TERESINHA
BERNARDES DA SILVEIRA (PTB): Cumprimentou a Mesa Diretora e a todos os demais que
acompanhavam a Sessão. Lembrou que há um mês havia acontecido uma reunião para tratar da
segurança pública no Parque do Trabalhador, e daquela reunião, surgiu uma nova reunião, a qual
aconteceu no mesmo dia dessa Sessão, para se tratar da segurança na Praça da Bandeira, em frente à
antiga rodoviária. Apontou ser sabido que ali muitas pessoas ficam, e chega aos Vereadores diversas
denúncias de assaltos, e furtos, de pessoas que são convidadas a dar uma ajuda, e são ameaçadas
quando não dão, portanto reuniu-se com a Polícia Civil, na pessoa do Delegado Ivair Matos, o
Comando da Brigada, junto do Sargento Fábio, as Secretarias e mais alguns Vereadores, e estipularam
um trabalho coletivo de parceria. Mencionou que o Capitão Dill falou que em Parobé já se tem esse
trabalho de parceria com o Executivo e Legislativo, resultando positivamente para toda a comunidade
onde está realizando esse trabalho em parceria. Afirmou que então os Vereadores, no intuito de resolver
essa questão, fizeram a reunião e foram em loco até a Praça da Bandeira, onde o Secretário de Saúde
Petry juntou-se a eles, então explicou que a intenção nisso era mapear quem estava lá, quem dorme lá,
quem vive lá, e quem atrapalha a utilização daquele espaço. Informou que ao chegar lá pela manhã
desse mesmo dia, dois jovens saíram imediatamente de lá com seu trago, e outros ficaram, os quais
identificaram ao averiguar, visto que um estava na cidade há duas semanas, vindo de Santa Catarina,
outro que era de Igrejinha, mais dois moradores de Taquara, e explicou que o trabalho em cima disso,
seria de visitações periódicas com o apoio da Polícia Civil e Militar, para que seja possível saber quem
está ali, além de oferecer um trabalho de saúde aos que quiserem se recuperar, e em determinado
momento seria dito que a Praça é do povo, e é para ser usada pelo povo, não tendo lugar para meliantes,
os quais não querem trabalhar. Apontou ainda ter observado a quantidade de pombos na praça,
lembrando o que já foi solicitado formalmente pela Vereadora Sandra e informalmente por ela, a
retirada do tratador da praça, e dirigiu-se a todos salientando a necessidade de se entender que os
pombos fazem mal a saúde, pois as fezes do pombo quando secam, misturam-se ao ar e infectam o
organismo, e se tem uma moradora de Taquara que está com um problema nos pulmões devido a essas
fezes de pombos, por ser moradora do entorno dessa praça. Afirmou que somente seria possível
amenizar esta situação, sessando o tratamento aos pombos, proibindo que isso seja feito, pois eles se
proliferam e atrapalham a saúde do munícipe taquarense, além de que em algumas cidades, a energia
elétrica chega a ser inviabilizada por conta dos pombos na fiação. Disse ainda que no sábado anterior a
Sessão, no Projeto BEM, foram recebidas duas turmas de 9º ano da Escola Rosa Elza, coordenados
pelas professoras Grazi, Débora e Michele, os quais reuniram-se em suas escolas juntando alimentos,
brinquedos e roupas, e levaram até o campo do Palmeiras para ofertar aos atletas do Projeto BEM,
fazendo uma manhã de integração, na qual também elaboraram sanduíches e suco, os quais foram
servidos para todos. Explicou ser 117 atletas envolvidos em atividades esportivas todos os sábados pela
manhã no campo do Palmeiras, e por isso é extremamente agradecida às professoras da Escola Rosa
Elza que fizeram os atletas do BEM, muito mais felizes naquele dia. Salientou a importância da
participação do Dr. Carlos Eduardo Xavier, do Dr. Francisco Renato Silva Junior, e da Dr.ª Marilia
Marques, dentistas taquarenses que estão atendendo os atletas do Projeto BEM em seus consultórios
para que eles tenham uma melhor saúde bucal. Agradeceu o tempo concedido, desejando a todos uma
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excelente semana. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES (PP): Saudou o Presidente da
Câmara e aos demais que acompanhavam a Sessão. Assim como mencionaram suas colegas, ele
também esteve em reunião na manhã desse mesmo dia, para tratar da segurança na Praça da Bandeira,
onde também participaram os Vereadores Fifi, Telmo, Levi, Comandantes da Brigada Militar e da
Polícia Civil, assim como os Secretários Anildo e Antonelo, e segundo ele, realmente foi uma reunião
bastante produtiva, principalmente pela visita que fizeram à praça, um trabalho que não pode parar,
para que se tome conta novamente da praça. Citou também a palavra do Vereador Nelson, sobre a
necessidade de se colocar uma equipe para juntar as pedras que vem junto com o saibro, algo que
segundo ele, realmente precisa ser feito, porém, encaminhou uma indicação para a Secretaria de Obras,
pois em uma saibreira particular de Arroio Grande, percebeu que tinha uma peneira, a qual é utilizada
para que essa pedra não venha junto com o saibro para a cidade, portanto sugeriu em sua indicação,
para que a Secretaria de Obras faça esse investimento, o qual não é alto, mas que solucionaria o
problema de vir esses pedregulhos das saibreiras para a cidade, gastando um pouco na confecção dessa
peneira, mas tornando desnecessário colocar uma equipe para juntar as pedras posteriormente. Também
fez uma indicação à Secretaria de Obras para a recolocação de cordões na Av. Sebastião Amoretti, em
frete ao Muller, onde há anos aconteceu um acidente em que o carro deslocou o meio-fio, onde solicita
que seja reparado. Encaminhou um requerimento a Secretaria do Meio Ambiente para que fizesse uma
limpeza de um terreno no Bairro Empresa, solicitação de proprietários de ônibus e caminhões que usam
aquela rua, onde há tantos galhos e lixos que eles não conseguem mais entrar com seus veículos,
sugerindo que entrem em contato com os proprietários para que futuramente se faça uma praça naquele
terreno. Convidou a todos para o Baile que aconteceria no sábado seguinte, na Sociedade União da Paz
de Rio da Ilha, onde ao meio-dia haveria almoço, e à tarde, apresentação dos grupos e reunião dançante.
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,
salientando a presença do Sr. Marcelo da Sectretaria de Assistenicia Social e o Diretor. Iniciou
parabenizando aos que participaram da Semana Farroupilha, pois disse que estava tudo muito lindo, e
pediu aos que não estiveram presentes que presenciem no ano seguinte por ser um dos eventos mais
bonitos da cidade. Disse ainda que o que mais se precisa é o que ela viu nos piquetes, da união das
famílias, pois só assim seria possível mudar muitas coisas que alguns políticos tem feito, que acredita
ser justamente pela falta de amor e união. Parabenizou também a grande festa que ocorreu na localidade
de Três Pinheiros, onde o Vereador Adalberto Soares também esteve presente, pois ainda conseguem
juntar as famílias no final de semana para ir até lá comer um saboroso churrasco muito bem servido,
unindo as pessoas com alegria, e disse ao Presidente que essa prática está terminando, pois os Jovens
não dão sequencia nessas práticas. Informou ter sido aprovado um Projeto de Lei a respeito da extinção
da agência de empregos do município, o que a seu ver, não deixou a população desassistida, pois ainda
se tem o SINE e o Senac. Apontou ter chamado sua atenção que está se aproximando um ano eleitoral,
que é o ano seguinte. Lembrou que tempos atrás ouviu uma frase de um Ex-Governador do Estado, o
falecido Leonel Brizola, o qual disse que “Governo bom não precisa inaugurar e nem reinaugurar
pinguela”, afirmando ser muito bom voltar e escutar isso, pois politicagem é o que têm acontecido
sobre as coisas que não aconteceram até agora e deixaram-lhes preocupados. Apontou que na ERS-239,
estão colocando um “asfaltozinho” pra enganar a população das laterais, e dizendo que um pardal que
tem ali não serve para nada. Disse ainda que na semana anterior, uns amigos dela vieram trazer uma
pessoa doente e havia pessoas na ponte atacando, então eles não pararam, pois nada foi feito ainda, e se
a ponte cair, não se sabe nada sobre a real situação, pois é um absurdo terem deixado coisas para trás e
aparecer com outras coisas. Questionou então sobre quem está pagando por isso tudo e já respondendo
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ser o povo, que passa pelos pedágios, e questionou ainda sobre onde estão os demais valores
repassados, sendo que ainda ouviu de alguns que não podemos fugir de pedágio, afinal, estes que isso
disseram, não passam pelos pedágios todos os dias com um caminhão carregado ou com seus carros
para ir trabalhar. Pediu para que as pessoas cuidem no ano seguinte, pois muitos estão se aparecendo
por estar fazendo uma obra com o dinheiro do próprio povo, que já deveriam ter feito muito antes.
Encerrou agradecendo e desejando uma boa noite a todos. VEREADOR DANIEL LAERTE LAHM
(PTB): Saudou o Presidente da Câmara, e a todos os demais presentes. Mencionou que uma pequena
parcela de moradores de Taquara, está utilizando a calçada da Rua Pedro Emílio Martins, no Bairro
Tucanos, como depósito de lixo. Explicou que como morador do bairro há 45 anos, passa por ali todos
os dias e fica incomodado com aquela situação, pois diariamente têm sido depositados diversos tipos de
lixo, e descarte de móveis danificados. Externou que isso tem lhe incomodado muito, pois fez a
cobrança da Administração Pública em fazer a limpeza, e na mesma noite já havia pessoas colocando
lixo no local novamente, portanto questionou o Secretário do Meio Ambiente, Serginho, se hoje
Taquara possui um ecoponto para se levar esses lixos para que em alguns pudesse ser feito um recall e
realoca-los, e a resposta que obteve foi que no momento o Instituto Vitória estava recebendo
televisores, então questionou também sobre a possibilidade do Instituto receber todos os materiais para
que fossem feitos esses procedimentos de recall, para que na sequência fossem direcionados a um local
adequado. Informou então que está sendo estudada essa possibilidade, e disse ainda acreditar que quem
tem deito esses descartes, são pessoas de outras localidades de Taquara, e não os próprios moradores do
Bairro Tucanos. Mencionou ter conversado também com o Secretário de Obras no dia anterior a essa
Sessão comentando com ele sobre um valo na subida da Rua Armindo Eugenio Bohrer, na altura da
antiga Sociedade Progresso, o qual foi feito para a passagem de água e infelizmente tem causado
problemas como dois carros que já caíram nele, mesmo com a sinalização, portanto pediu ao Secretário
que fossem colocados canos para evitar este problema com os carros que ali passam afinal a rua é muito
estreita, e o Secretário então afirmou que assim que chegarem os primeiros canos, serão colocados
naquela rua para evitar transtornos. Citou ter acontecido nos últimos 11 dias o XI Festejos Farroupilha,
onde teve uma participação bastante intensa, salientando o encerramento com o desfile na quarta-feita
que antecedeu a essa Sessão, onde teve a participação de 360 cavaleiros, um número recorde,
mostrando que a tradição está cada vez mais forte, independente da modernidade e das tecnologias
lançadas. Lembrou-se de inclusões muito importantes no desfile, de uma menina com deficiência visual
andando a cavalo, e também de um cadeirante em uma carreta, o que o Vereador afirmou ver com bons
olhos, sempre lembrando que os tradicionalistas estão sempre de braços abertos para receber todas as
pessoas interessadas em participar. Apontou que no domingo anterior a Sessão, aconteceria no Fogão
Gaúcho o Campeonato Municipal de Laço, mas devido a chuva, foi transferido para o dia 8 de outubro,
portanto quem tinha interesse em participar, que se preparem para esta nova data. Aproveitou para dizer
aos produtores rurais que dia 29 estaria se encerrando o prazo para a declaração do ITR,
lembrando-lhes para que não percam este prazo, para não perderem seus direitos como produtores
rurais. Reforçou o pedido da Vereadora Sandra, por no dia seguinte haver uma reunião para falar do
Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, por acreditar ser de muita importância a participação de
todos, na tarde do dia seguinte. Encerrou agradecendo a oportunidade de se manifestar. VEREADOR
GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou o Presidente da Câmara e a todos que acompanhavam
a Sessão. Afirmou que o Município teve uma semana importante, que foi o XI Festejos Farroupilha do
Vale do Paranhana, que culminou o encerramento com uma cavalgada pelos bairros e pelo centro, e
assim, parabenizou aos organizadores, e todos aqueles que participaram desse desfile onde mais de
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360 pessoas participaram, o que segundo o Vereador, é muito importante essa participação e
confraternização da “gauchada”, que mostra um pouco da diferença em relação aos demais estados da
Federação. Mencionou ter estado presente na Feira da Agricultura Familiar na Rua Coberta, onde foram
inauguradas as novas bancas, onde fica melhor para expor os produtos da agricultura familiar local.
Informou ter encaminhado um pedido de limpeza do pátio do Piazito, pedindo para que a Secretaria
responsável fizesse essa limpeza, por ser um local onde muitas crianças são atendidas. Disse ainda ter
encaminhado um pedido de reunião na Câmara com a participação do Parlamento Metropolitano dia
10 de outubro para se tratar mais uma vez do esgotamento sanitário da cidade de Taquara, entre outras
da região, e dizer que o contrato assinado com o Governo, Nº 408700.01 de 2003, no valor de
R$ 82.352.479,76 para que fosse feita a estação de tratamento e as redes coletoras do esgoto sanitário
da cidade de Taquara, sugerindo mais uma vez uma mobilização para que seja prorrogado este prazo e
garantir esse atendimento, fazendo todo esse trabalho. Mencionou então todas as cidades e os órgãos
participantes dessa reunião. Apontou que não se pode perder um recurso dessa grandeza, e muito menos
continuar poluindo o rio com dejetos humanos, sendo que pessoas logo abaixo precisam coletar desta
água. Convidou também a todos os Vereadores para se fazerem presentes na Reunião para que possam
garantir estes recursos. Lembrou que dia 26 apresentariam o Plano de Desenvolvimento Rural do
Município, o que é muito importante, sendo de fundamental importância, segundo ele, criar a Secretaria
de Agricultura Municipal, justificando que o município já foi pujante em todas as áreas da agricultura,
no leite, no piretro e no feijão, entre outras que perdeu a referencia no passar dos anos e acredita que
vindo essa Secretaria, poderá ser útil para buscar recursos e implementar políticas de desenvolvimento
na agricultura. Explicou que diversas coisas são precisas, como asfalto, internet, telefonia, entre outras
coisas, mas isso estará sendo pleiteado para possibilitar um grande desenvolvimento rural, dando
qualidade de vida e arrecadação para o município. Agradeceu pelo tempo que se estendeu, desejando a
todos uma boa semana e deixando-lhes um abraço. Neste momento, o Presidente da Câmara,
Vereador Telmo Vieira transferiu o exercício da presidência ao Vereador Moisés Cândido Rangel
para que pudesse se manifestar em tribuna. VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou o
Presidente em Exercício, e a todos os demais que acompanhavam a Sessão. Informou que a Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Pecuária do Município realizou várias reuniões em
diversas localidades para que se estabelecesse um Plano de Desenvolvimento Rural, onde as
comunidades se fizeram presentes para debater, colocando seus anseios e necessidades, pois todo o
cidadão precisa ser contemplado nesse plano, com segurança pública, sinal de internet, atendimento nas
UBSs, desenvolvimento e lazer. Justificou que o povo interiorano precisa ter continuidade, pois
segundo o Vereador, atualmente os jovens por não ter mais interesse no interior, começam a migrar
para as cidades, e infelizmente o Desenvolvimento Rural sofre muito com isso, pois há cada vez menos
pessoas plantando para o sustento daqueles que moram na sede do município. Mencionou que através
dessa portaria da mesma Secretaria, em se fazer um Plano de Desenvolvimento Rural, certamente causa
uma expectativa de que as condições do homem do campo melhorariam por esse plano estabelecido em
20 anos. Convidou a comunidade para vir até o Plenário do dia seguinte a essa Sessão, às 13h30, para
ser feito o fechamento desse plano. Apontou outra preocupação, relacionada à segurança pública, uma
preocupação de todos os brasileiros, por ser um período de grande criminalidade aterrorizando a todos
com os altos índices, pedindo para que as pessoas se mobilizem, pois todos os cidadãos de bem são
alvos de meliantes, que além de tirar aquilo que as pessoas trabalham para adquirir, muitas vezes tiram
até a vida. Afirmou que se deve lutar por melhores sistemas de segurança no município, assim como o
avanço da Brigada Militar e da Polícia Civil cada vez mais no município, investindo na vida do
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cidadão, e planejando com inteligência para dar o troco na criminalidade. Apontou também a situação
do Hospital, que causa temor a todos, principalmente dos Vereadores, os quais estão empenhados em
resolver essa questão, por acreditarem que o Hospital precisa estar funcionando plenamente, para que o
cidadão não precise arcar com recurso próprio para que tenha medicamentos e demais insumos.
Parabenizou o Executivo Municipal por ter sancionado duas leis de sua autoria, como a Lei 6.008 que
institui o Dia do Vigilante e do Porteiro, incluindo no calendário de eventos do município, e a segunda,
a Lei que institui o Dia Municipal da Empregada Doméstica e da Diarista. Mencionou ter sido criticado
por apresentar essas leis, por um cidadão que em sua opinião deve ter algum problema de consciência,
pois no momento que não se valoriza o próximo, não se deve esperar ser valorizado, portanto mesmo
que infelizmente não agrade a todos, afirmou estar para fazer o serviço de valorizar a todo o cidadão
trabalhador, honesto e digno, que da mesma forma que todo o cidadão de bem procura fazer, o seu
melhor. Argumentou estar de passagem, mas nessa passagem deve deixar um legado fazendo o seu
melhor em detrimento da população taquarense. Parabenizou também a passagem dos Festejos
Farroupilha, onde homens e mulheres mobilizam-se para dar continuidade no tradicionalismo
sul-rio-grandense, apontando ser algo trabalhoso, pois as leis vêm dificultando e desmotivando as
pessoas para participarem destes eventos, pois naquele momento, para se pegar um cavalo, é preciso
estar dentro de um regulamento que muitas vezes não se consegue, mas afirmou que há homens e
mulheres a frente do município mostrando que não é apenas a cavalgada, mas tudo o que invoca o
tradicionalismo gaúcho que está a flor da pele e latente no sangue. Afirmou ainda que um dos legados
do dia 20 de setembro, e de que os gaúchos continuem a pelear por seus ideais, em defesa dos direitos e
em defesa da vida do cidadão brasileiro, gaúcho e taquarense. Encerrou desejando uma boa semana a
todos. Nada mais havendo a tratar, às 20h, o Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária,
convocando a próxima para o dia 02 de outubro de 2017, às 18h, 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.
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