ATA Nº 4.230
Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às dezoito horas e quinze minutos, no
Plenário da Câmara de Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 35ª (trigésima quinta) 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,
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. A partir deste instante o Presidente da Casa deu início aos
trabalhos da noite, cumprimentando as pessoas presentes, ouvintes da Rádio Taquara e demais veículos de
comunicação, momento em que convidou a todos para realizar em conjunto a Oração do Pai Nosso. Logo
após, de acordo com o Requerimento nº 209, aprovado na Sessão Ordinária do dia 04 de setembro do
corrente ano, de autoria do Vereador Telmo Vieira, foi dado início na Homenagem Especial destinada à
Associação de Moradores de Padilha, pelo excelente serviço prestado na gestão da Escola Comunitária
Vovó Mina e por todos os encaminhamentos com fim social que visaram e visam melhorias naquela
comunidade. O Presidente Telmo fez um breve discurso em deferência aos homenageados e em seguida
foram entregues os Certificados de Reconhecimento aos integrantes da Diretoria e Conselho Fiscal da
referida Associação, conforme nomeados a seguir: Presidente – VILMAR DIAS DOS SANTOS; Vice
Presidente – VANDERLEI ROBERTO KEELL; Tesoureiro – RÉGIS SIDNEI PIRES; Vice Tesoureiro –
JOCENIR DOS SANTOS; Secretária – IVANETE LAISER; Vice Secretário – CLAUDIO PEPE DE
ALMEIDA; Conselho Fiscal: JURACI TERESINHA RODRIGUES; DANIEL DA SILVA BRANDÃO;
PALMIRA SOARES CARVALHO. Finalizada a Homenagem o Presidente solicitou que a Diretora
Legislativa procedesse na leitura dos projetos e da documentação que deu entrada nesta Casa para
publicidade dos mesmos. Ofício D.L. nº 578, de 28 de setembro de 2017 (Ao Executivo Municipal):
Vereador Telmo Vieira, Presidente desta Casa Legislativa, vem através do presente, proceder na
transferência do duodécimo no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Publicidade de Projetos de Lei e
de Resolução Administrativa: PROJETO DE LEI N° 105/2017 (Executivo nº 089) Altera a Zona
Industrial (ZI) dos Bairros Picada Francesa e KM 4, para a Zona Mista Um (ZMI) e Zona Mista Dois
(ZM2), prevista pelo Plano Diretor de Taquara, Lei Municipal nº 3.715/2006. PROJETO DE LEI
N° 106/2017 (Executivo nº 090) Altera a Lei Municipal nº 6.003, de 05 de setembro de 2017, e dá outras
providências. PROJETO DE LEI N° 107/2017 (Executivo nº 091) Estabelece não incidência de
Contribuição de Melhoria por obras de pavimentação realizadas com recursos de Emendas Parlamentares
Federais. PROJETO DE LEI N° 111/2017 (Executivo nº 071) Altera o Art. 66 e inclui o Art. 66-A na Lei
Municipal nº 5.834, de 23 de março de 2016. PROJETO DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
N° 005/2017 - MESA DIRETORA: Declara Ponto Facultativo no dia 13 de outubro de 2017, com
posterior compensação de horário, para os Servidores da Câmara de Vereadores de Taquara/RS. 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 N° 103/2017 (Executivo nº 084) Altera a Lei Municipal
nº 5.918, de 14 de dezembro de 2016, e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça
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apresentou Parecer pela aprovação do Projeto em relação à forma e legalidade. Posto em discussão,
seguido de votação o Projeto foi aprovado por unanimidade. Falaram sobre a matéria os Vereadores:
Nelson Martins, Guido Mario, Sirlei Silveira e Luis Felipe. 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. A Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de
Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Parecer pela aprovação do Projeto em relação à forma e
legalidade. Posto em discussão, seguido de votação o Projeto foi aprovado por unanimidade. Falaram
sobre a matéria os Vereadores: Nelson Martins, Telmo Vieira, Guido Mario e Luis Felipe. PROJETO DE
RESOLUÇÃO N° 007/2017 - MESA DIRETORA: Disciplina a cedência e utilização da sede da
Câmara de Vereadores e dá outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer
pela aprovação do Projeto em relação à forma e legalidade. Posto em discussão, seguido de votação o
Projeto foi aprovado por unanimidade. Falaram sobre a matéria os Vereadores: Telmo Vieira, Nelson
Martins e Luis Felipe. Após 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° 223/2017 - Ver. Luis Felipe Luz Lehnen: À Mesa Diretora - solicita que as próximas prestações de
contas deste Poder Legislativo, apresentada quadrimestral em Audiência Pública, os relatórios das
despesas venham de forma mais detalhada (planilha aberta), para melhor entendimento durante a
avaliação. Requerimento n° 224/2017 - Ver. Adalberto Carlos Soares: Votos de Pesar, pelo falecimento do
sr. Reinoldo Egon Huff, ocorrido em 28/09/2017. Indicação n° 463/2017 - Ver. Luis Felipe Luz Lehnen:
Patrolamento e ensaibramento da Rua Sebastião Bristotti - Morro da Cruz. Indicação n° 464/2017 - Ver.
Guido Mario Prass Filho: Reitera a Indicação 258/2017, solicitando implantação de mão única na Rua 17
de Junho, entre as ruas Marechal Floriano sentido a Pinheiro Machado, em frente ao Posto de Saúde 24
horas. Indicação n° 465/2017 - Ver. Guido Mario Prass Filho: Reitera Indicações nº 136/2015 e 190/2017,
solicitando colocação do material “pó de brita” nos calçamentos regulares das ruas de nossa cidade, para
preencher espaços entre os paralelepípedos, pois devido às chuvas as pedras ficam soltas, causando grande
dificuldade de circulação. Indicação n° 466/2017 - Ver. Guido Mario Prass Filho: Desobstrução e conserto
de cano de esgoto na Rua Pinheiro Machado, esquina com a Federação. Indicação n° 467/2017 - Ver.
Guido Mario Prass Filho: Indica ao Executivo Municipal Projeto de Lei Sugestão que: "Institui o
Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais e dá outras providências." Indicação n° 468/2017 Ver. Adalberto Carlos Soares: Conserto da parada de ônibus situada no km 4, logo após o antigo Hotel.
Indicação n° 469/2017 - Ver. Telmo Vieira: Que a Secretaria da Saúde veja a possibilidade de
confeccionar e disponibilizar aos pacientes portadores do diabetes a “carteirinha do diabético”, contendo
informações que possam contribuir na hora de um atendimento emergencial. Indicação n° 470/2017 - Ver.ª
Carmem Solange Kirsch da Silva: Ensaibramento da Rua Sargento Alberi, na localidade de Morro da
Pedra, paralela com a estrada da Grota. Indicação n° 471/2017 - Ver. Daniel Laerte Lahm: Reitera a
Indicação nº 370/2017, solicitando limpeza de valo com posterior colocação de cano no mesmo, na Rua
Ângelo Bizarro Bossle, Bairro Tucanos. Encerrando a Ordem do Dia, diante da urgência da votação do
Projeto de Lei nº 111/2017 (Executivo nº 071), dado publicidade anteriormente nesta Sessão, o Presidente
convocou Sessão Extraordinária para a próxima quinta feira, dia 05, às 18h, para apreciação do mesmo.
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 MOISÉS CÂNDIDO RANGEL
(PSC): Saudou o Presidente da Câmara e a todos os demais que acompanhavam a Sessão. Lembrou que
na semana anterior havia comentado sobre a pouca vergonha do Queens Museum do Santander, exposição
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da pouca vergonha que estava virando arte, e que em seguida havia sido feira uma apresentação teatral, na
qual Jesus Cristo se mostrava como um transexual, e segundo ele, como se não bastasse, foi feita também
uma apresentação de arte onde um cidadão entrou nu com duas meninas vestidas de 5 a 7 anos, e a arte
apresentada estava em as pessoas tocarem seu corpo. Apresentou algumas fotos, dizendo estarem nas
redes sociais também. Afirmou ser isso crime hediondo, pois no artigo 240 do ECA, fala que produzir,
reproduzir, dirigir, fotografar, filmar, ou registrar por qualquer meio, cenas de sexo explícito ou
pornografia envolvendo criança ou adolescente, sob pena de reclusão entre 4 e 8 anos, e multa, incluindo
nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta coage, ou de qualquer modo intermedeia a participação
de crianças ou adolescentes nas cenas referidas deste artigo, ou ainda quem com estes contracena.
Apontou que a Lei 12.978 de 21 de maio de 2014 altera o código penal e transforma para classificar como
hediondo o crime de favorecimento de prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança,
adolescente ou vulnerável. Alegrou-se por sempre que isso acontece, o povo de bem se levanta, e ao
lembrar que no ano seguinte teriam eleições, conclamou a todo o cidadão de bem que olhe bem os
candidatos, repetindo o que a Vereadora Carmem sempre diz, para que se observem os projetos e o que
defende, para que se o candidato que solicitar votos defender essa “baixaria”, não só deixe de votar como
peça votos contrários a ele. Encerrou agradecendo. VEREADORA MÔNICA JULIANA FACIO (PT):
Saudou a todos desejando-lhes uma boa noite. Lembrou que na semana anterior havia falado sobre uma
situação que ocorreu no mercado Zaffari, onde uma menina de 5 anos que se afastou um pouco de sua
mãe, foi abusada, tendo suas partes íntimas tocadas por um homem no corredor do supermercado, citando
que os dados divulgados pela Polícia Federal e pela ONG Censura apontam que 76% dos pedófilos de
todo o mundo, vivem no Brasil, tendo pedófilos em todos os espaços, não sendo apenas na arte, na
política, na religião e na educação, mencionando que no Brasil a pedofilia acontece a cada 8 minutos, e no
mundo, a cada 15 segundos uma criança é abusada, não por estranhos, mas por pessoas próximas, como
pais, irmãos, padrastos, e cunhados. Informou que neste mesmo dia esteve reunida com um dos
conselheiros tutelares do município, o qual contava do episódio de uma menina de 11 anos que era
estuprada todos os dias pelo cunhado, e que teve de sair de cara e ir para um abrigo, pois o cunhado
permaneceu dentro de casa. Justificou mencionar isso, pois a cada mês, mais de mil sites com conteúdo
pornográfico de crianças são instalados no Brasil. Mencionou ainda que no mercado negro, uma imagem
de uma criança nua vale mil reais, e um vídeo contendo imagens de corpos de crianças nuas vale mais de
dez mil reais. Apontou que quando seu colega trouxe a questão do ECA, e ela como delegada nacional da
criança e do adolescente, defendem muito para se ter essa lei estabelecida, a qual diz que inclusive em
reproduzir falas envolvendo menores, é crime. Questionou quem já havia ouvido a fala que diz: “Se se
comporta como mulher, mulher é. Se se veste como mulher deve ser tratada como mulher. Se sentou no
vaso e colocou os pés no chão já é mulher.” Afirmando então ser parceira para combater toda e qualquer
ação de pedofilia no município, no país e no estado, pois só será construída uma sociedade justa e fraterna,
a partir do momento em que efetivamente se cuide das crianças, não apenas garantindo que elas tenham
acesso a educação, mas que tenham um acesso saudável de convívio social, e que elas não tenham medo
de estar perto de adultos. Apontou que se o país possui 76% dos pedófilos de todo o mundo, deve-se
combater de forma efetiva, pois podem estar instalados dentro das próprias famílias, portando ao trazer
essa questão, é para que seja feita uma reflexão e fazer uma união de forças, pois desde sua primeira
palavra como professora, vivenciou tanto essas questões, que traz esse combate, principalmente da
violência contra mulheres, meninas e idosas, pois toda a sociedade é responsável pela manutenção do bem
estar social. Encerrou desejando uma bia noite a todos, desejando-lhes uma boa semana. VEREADOR
NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou a Mesa Diretora e a todos os demais. Iniciou seu
pronunciamento dizendo parecer que o hospital continuava na mesma, sem solução até o momento,
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dizendo esperar que se solucione os problemas por saber que o Posto 24h fica congestionado de pessoas,
por não ter outro atendimento. Relatou que ao conversar com uma pessoa, esta lhe disse ter esperado
bastante tempo, mas que foi atendida. Lembrou sempre dizer que se não fosse pelo Posto 24h, a situação
seria muito mais complicada, contudo, é preciso resolver estes problemas, pois pra isso são recolhidos
impostos, e a contrapartida não vem da administração em muitos setores. Pediu ao Presidente da Câmara
para que quando falasse com o Prefeito, pedisse para que quanto a Estrada da Cachoeira, não deixasse
patrolar, e sim, que apenas tampasse os buracos, pois a cada vez que patrolam, se chove, não adianta de
nada, pois não tendo saibro, não adianta patrolar. Questionou quanto foi perdido nas últimas vezes que a
estrada foi patrolada, apontando o serviço do patroleiro, o óleo diesel, recuperação da máquina, pois este
dinheiro estava indo pelo ralo. Afirmou não entender quererem que as pessoas fiquem no interior, sendo
que não dão estradas, pois sem estradas, ninguém anda, assim como a iluminação publica, que referente a
isso, questionou de que adianta abrir protocolos se não são atendidos, dizendo ainda não saber se é por
falta de material ou o que. Informou que na Estrada da Cachoeira há no mínimo seis lâmpadas apagadas,
sendo pedida por diversas vezes e o caminhão sem ter como arrumar. Mencionou que os asfaltos em
Taquara estão cheios de buracos, por ser um asfalto ruim e mal feito, com lugares onde há apenas um
centímetro, mesmo com o município tendo pago seis centímetros, o que segundo ele é roubar da
população, em pagar estas pessoas que não fazem o trabalho. Disse ainda que em sua região, na Rua Rio
Branco e na Rua Henrique Bauermann fez com que fizessem todo o asfalto novamente, o que o Prefeito
deveria fazer nas demais ruas, chamando a empresa para que faça o asfalto conforme foi paga. Citou que o
que o Vereador Moisés trouxe é um absurdo, lembrando que na semana anterior havia dito que as pessoas
não sabiam distinguir muito as eras, pois muitos dizem que os militares foram os culpados de tudo o que
aconteceu no país, e atualmente estavam querendo os Militares de volta, afinal, muitos que para ele se
queixaram dos militares, nos últimos tempos estavam lhe dando razão. Disse ainda que se os Militares
estivessem no Governo, estariam apanhando até agora com a borracha do Pneu Brasil, pois em
determinados momentos não há mais o que conversar, precisando fazer com que as pessoas entrem no
caminho, o que ficaria muito pior se continuar dessa forma. Questionou se as pessoas sabiam de uns
presos perigosos que foram transferidos estavam em depressão, querendo ser transferidos de volta para as
cadeias onde estavam, e segundo o Vereador, quem tem depressão é a família de quem eles mataram.
Mencionou que no tempo dos militares, eles levavam para dar uma volta de avião e não voltavam mais.
Lembrou-se de uma pessoa que correu sem roupa na Redenção e ficou durante 60 dias em um quartel
trabalhando e acreditava que de vem em quanto o Pneu Brasil “comia” para ficar com a marca do Brasil
nas costas. Encerrou dizendo ser isso o que ele tinha para falar. VEREADORA SANDRA BEATRIZ
SCHAEFFER (PP): Cumprimentou o Presidente da Câmara e a todos os demais que acompanhavam a
Sessão. Informou que dia 4 de outubro é o Dia dos Animais, a mesma data em que se festeja o dia de São
Francisco de Assis, o que não é coincidência, por este santo ser o protetor dos animais, referindo-se
sempre aos bichos como irmãos, irmão fera, irmã leoa, amando também as plantas e toda a natureza,
explicando que irmão sol e irmã lua são expressões comuns na fala do santo que é um dos mais populares
até os dias atuais. Disse ainda que a data destaca a importância que os animais têm na vida dos seres
humanos e no planeta terra, ressaltando o respeito e o compromisso que todos os seres humanos devem ter
com o meio-ambiente, visando que a educação infantil seja direcionada desde cedo para a conscientização
e a importância de proteger e valorizar os seres que habitam o meio ambiente, sendo animais domésticos,
como cães e gatos, até mesmo selvagens, como leões, tigres, elefantes, etc. Lembrou que em tempos
remotos, a quantidade de animais e plantas no planeta era tanta, que o homem não representava qualquer
tipo de ameaça às espécies existentes, diferente da situação atual que é outra, pois há mais de 7 bilhões de
habitantes no planeta com práticas e atitudes que vem reduzindo a população dos animais e das plantas e
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organismos vivos da Terra. Salientou que o comércio ilegal de inúmeras espécies, além da destruição dos
ecossistemas naturais, é as duas grandes ameaças a sobrevivência da vida silvestre. Informou que no Brasil
são mais de 200 espécies da fauna e mais de 100 da flora, condenadas a extinção caso nenhuma medida
seja tomada com o intuito de protegê-las. Apontou que mexer com a flora é também mexer com a fauna,
desequilibrando a relação “bicho/habitat”, sendo que a existência de todas as espécies é essencial para o
equilíbrio da cadeia alimentar de todo um ecossistema, pois segundo ela, os animais tem vida e devem ser
tratados como tal, pois a natureza é seu habitat natural e os humanos não tem o direito de destruí-la e de
afastá-los para outros locais. Mencionou que nos últimos anos, observa-se a sociedade se unindo na luta
contra a degradação da natureza e dos animais, sendo mais do que merecido que os seres humanos se
conscientizem da importância da natureza, que respeitem e preservem toda a forma de vida, e melhorem as
condições do planeta em que vivem, chegando o dia em que os homens conhecerão o íntimo dos animais,
e nesse dia, um crime contra um animal será considerado um crime contra a humanidade, algo que foi dito
por Leonardo DaVinci. Salientou que há mais de cinco séculos já havia a preocupação com os animais,
sendo que só em 1978 os direitos foram registrados, quando a Unesco aprovou a Declaração Universal dos
Direitos do Animal, documento assinado por vários países, incluindo o Brasil, o qual diz no seu artigo
primeiro que todos os animais nascem iguais perante a vida e tem os mesmos direitos a existência.
Informou que no sábado pela manhã, participou do Café da Manhã de encerramento do curso de mediação
de leitura e formação de leitores, promovido pela ONG Cirandar, com atividades realizadas nos meses de
agosto e setembro, atividades voltadas a professores, estudantes de licenciatura e demais interessados, com
o objetivo de subsidiar aos participantes uma ampliação de seus repertórios literários para a construção de
estratégias de mediação de leitura em seus locais de trabalho, em suas práticas acadêmicas e no convívio
familiar. Afirmou que a leitura é um direito social, assim como a educação, a moradia e a saúde, e diante
disso, o mediador de leitura tem um papel muito importante servindo como inspirador para o leitor traçar
seu caminho na leitura, letramento e alfabetização. Convidou a comunidade taquarense para que no dia 8
de outubro se façam presentes ao Ginásio do Parque do Trabalhador, onde ao longo do dia estaria
acontecendo um torneio misto de vôlei, onde os ingressos seriam brinquedos podendo ser usados ou
novos. Citou que este time de vôlei é patrocinado pela Beluga, e estavam fazendo este evento para que na
sequência presenteiem as crianças carentes com estes brinquedos. Encerrou desejando a todos uma
excelente semana. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB):
Cumprimentou a Mesa Diretora e a todos que acompanhavam a Sessão. Informou ter recebido a visita do
Secretário Feltes da Fazenda, e na noite em que ele esteve neste Plenário, anunciou o aumento dos
pedágios. Disse então que não falaria contra isso, mas alertaria seus colegas com relação ao Estatuto da
EGR dizer que a manutenção das vias pedagiadas é de responsabilidade da empresa, e eles ainda assim
continuam não pagando consertos em acidentes que quebram a sinalização da ERS-115. Apontou que o
Estatuto foi lido e relido diversas vezes, e disse acreditar que os Vereadores devem propor-se a uma nova
briga na luta para que haja a assunção pela EGR desta responsabilidade e dessa dívida, sem importar que
no passado tenham sido firmados acordos com os Prefeitos dos Municípios, até porque a EGR é mais
recente, e este acordo havia sido feito pela outra empresa, o DAER, portanto o que o Senhor Nelson Lidio
disse com relação a não voltar atrás, deve ser estudado, pois se ela era pedagiada e tinha lucros como
aumento, teria um lucro maior, e tendo um lucro maior, devem ser feitos os consertos quando houver
acidentes na rodovia, como houve recentemente e o município precisou encampar essa despesa, contudo,
se é uma rodovia pedagiada, não haveria a necessidade desse encaminhamento e dessa despesa pelo
município. Lembrou que três anos e meio atrás, receberam na Casa Legislativa a Senhora Juliana Rafaela
Schneider, a qual tinha uma propositura de fazer um curta-metragem no município de Taquara, o qual
naquela época a Câmara ajudou com três mil reais em parceria com o Executivo Municipal, informando
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então que este curta-metragem estava pronto, e a Casa Legislativa novamente assumiria a divulgação e
convidou o Presidente da Câmara a estar à frente representando a Casa, por ser um importante momento
da Cultura Taquarense, e os demais Vereadores participariam destes importantes momentos, não apenas
para ajudar com recurso, mas também para ajudar com a divulgação. Explicou ser um curta-metragem
adaptado de um conto intitulado Retrato Oval, salientando ser um importante momento, pois a cultura é
sempre bem vinda, e cultura de qualidade, mais ainda. Informou que há dois meses está envolvida por
conta do Ministério Público, o qual fez uma sentença ao empreendedor de Parobé, por conta da abertura de
um poço artesiano de forma irregular, na ERS-239, em Taquara, e foi multado ao abrir um poço artesiano
no Lar Padilha. Externou não imaginar que a burocracia fosse tão grande, mas é enorme, portanto
trabalhou para regularizar a empresa e outorgar a perfuração do poço artesiano e também outorgar a
utilização da água e o cadastramento deste poço artesiano no Lar Padilha. Afirmou estar na reta final,
porém ainda necessitando a análise da água e o hidrômetro que deveria ser instalado, remetendo-lhe a
entender que em pouco tempo não seja necessário pagar água por utilizar a de poço artesiano, salientando
entender que a partir da regulação e de todas essas normas que estão sendo impostas para a abertura de
poços artesianos, logo as pessoas seriam cobradas também pela água que sai do aquífero. Cedeu um aparte
ao Vereador Telmo Vieira, o qual falou que com certeza as pessoas do interior teriam água tratada, afinal
certamente a Corsan estenderia a rede. Retomou a palavra então a Vereadora Sirlei Teresinha
Bernardes da Silveira, concordando com o Presidente e salientando a importância da soma de trabalho,
pois houveram pessoas envolvidas, inclusive a Promotora Ximena, para que se tenha uma benfeitoria ao
Lar Padilha, o qual há muitos anos tinha interesse em construir, mas pelo preço, não podia. Encerrou
agradecendo a atenção de todos e desejando-lhes uma excelente semana. Então o Vereador Nelson José
Martins solicitou um aparte, e disse que se qualquer um pegar uma água do poço e for até a Corsan para
analisar, no dia seguinte mandam cortar por precisar estar tudo legalizado e cheio de documentos, porém
deveria ser feira uma análise gratuita sem a necessidade de tanta burocracia. Em seguida o Vereador
Telmo Vieira respondeu que as leis aparentemente vão contra o cidadão em todas as esferas,
questionando ha quanto tempo é solicitado, por morar no interior e não ter água tratada, e muito menos
rede da Corsan, contudo é preciso se ter essa análise da água, afirmando ser necessário avançar muito em
políticas públicas que trabalhem com este teor. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES (PP):
Saudou o Presidente da Câmara e a todos os demais que acompanhavam a sessão. Iniciou seu
pronunciamento apelando ao pessoal responsável pela iluminação pública no município, quanto ao
interior, dizendo estar ciente de que uma vez por semana, estes, vão até cada secretaria atender as
demandas do interior, mas sabe também que muitas vezes as lâmpadas ficam por consertar, mas pediu
então que fosse feito um trabalho maior em cima do interior, citando o caso de diversas pessoas que
entram em contato pedindo esse apoio. Expressou que em sua opinião, uma lâmpada no interior é diferente
de uma lâmpada na cidade, pois na cidade se uma está apagada, ao lado tem outra que supre a necessidade,
já no interior, as lâmpadas são distantes uma das outras e muitas vezes, segundo ele, o morador tem uma
lâmpada em frente a sua casa que se a mesma não estiver acesa, este fica totalmente no escuro. Solicitou
ainda o conserto de uma parada de ônibus no km4, logo após o antigo Hotel Vila Verde, pois esta parada
estava totalmente danificada, e frequentemente observa pessoas naquele local pegando ônibus, portanto, o
ideal seria que esta para fosse logo reparada. Informou que na terça-feira anterior, havia sido realizada na
Casa Legislativa a Audiência Pública para o fechamento do Plano de Desenvolvimento Rural, portanto
parabenizou o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Rural, a Emater, os Sindicatos, e todos os
envolvidos, pelo fato de ser um plano muito bom que poderia ter sido desenvolvido em uma sala fechada,
porém havia sido feito todo um planejamento e um trabalho com as comunidades do interior, ouvindo a
população para saber das necessidades do interior, e posteriormente seria votado pela Casa, para que na
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sequencia fosse enviado para Brasília, e aguardando gerar resultados em um longo espaço de tempo. Disse
ainda saber que o hospital não está bom, com procedimentos que não estão sendo realizados, porém,
estavam sendo tomadas as devidas providências para que em um curto espaço de tempo, possa se resolver
todo o problema, o que não é fácil, mas estava sendo corrido atrás para que se possa oferecer novamente
um bom serviço a todos os taquarenses. Finalizou convidando a todos os conterrâneos, moradores e exmoradores de Padilha Velha para que se façam presentes no III Encontro dos ex-moradores daquela
localidade, que será no dia 8, com um gostoso almoço ao meio-dia e pela tarde uma reunião dançante ao
som da Banda Laser. Agradeceu a todos e despediu-se até a semana seguinte. VEREADORA CARMEM
SOLANGE KIRSCH DA SILVA (PTB): Cumprimentou o Presidente da Câmara, e a todos os demais
presentes. Externou estar preocupada com a situação do hospital, a qual o Vereador Adalberto havia falado
a pouco, dizendo estar sendo bastante procurada pelas pessoas do interior, as quais estavam procurando
hospitais de cidades vizinhas, pois lhe assusta saber que o Hospital de Taquara encontra-se fechado. Disse
ainda que participou da reunião do Conselho Municipal de Saúde do Município, onde a Senhora Vera
Martins apresentou-se, falando dos primeiros passos a frente da casa de saúde, entregando ao Conselho a
prestação de contas referente aos recursos repassados pela Administração de Taquara, e essa nova
Diretora, reconheceu a dificuldade do Hospital com débitos financeiros com fornecedores, profissionais de
saúde, médicos, ressaltando que o pagamento dos funcionários estava em dia e que com relação às dívidas,
estava contatando a todos os fornecedores e procurando a quitação com base em negociações, e que
relacionado aos valores devidos aos médicos, o Hospital formalizou propostas e aguarda resposta da
categoria. Repetiu um pedido aos médicos que trabalham no Hospital de Taquara para que se acertem,
pois os Vereadores têm pedido para que volte a funcionar, e deu certeza de que essa senhora que pegou o
Hospital com essa dificuldade, confirma que os serviços de urgência e emergência, têm sido mantidos
pelos médicos, mas os procedimentos eletivos estão suspensos, pois as consultas agendadas foram
cortadas, e não se pode deixar que a população com o único hospital que tem, perca. Informou que o
Estado cortaria recursos, o que é preocupante, pois Taquara é mãe de todas as cidades vizinhas, portanto
acredita que estas devem unir-se para manter este hospital aberto, pois se está ruim com ele, pior ainda
seria sem ele. Mencionou estar ouvindo também comentários a respeito da SAMU, e disse então que os
Vereadores estão cientes e sabem que o que dizem não irá acontecer, por saber que as autoridades e o
executivo estão batalhando para que isso não aconteça, pois há coisas erradas, e segundo ela, todas as
cidades sempre tem dificuldades para cuidar da saúde, pois há muitas coisas erradas as quais são
apontadas e com o tempo vão se ajeitando, o que também é possível acontecer em Taquara independente
de tudo. Salientou a importância disso, pois se perdessem tudo ficariam muito mais desacreditados, e
deve-se lutar pelo que tem no município, encerrando ao agradecer. VEREADOR GUIDO MARIO
PRASS FILHO (PP): Saudou o Presidente da Câmara e aos demais presentes. Iniciou seu
pronunciamento ao reiterar uma indicação feita, onde solicitou mão única em frente ao Posto 24h, porém o
secretário, juntamente com a comissão de Trânsito, entendeu que melhor seria proibir o estacionamento
em frente ao Posto 24h. Informou que este local recebe mais pessoas que a prefeitura, e próximo à
prefeitura, se pode estacionar, sendo que em frente se encontra o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e se
um senhor de idade vem do interior carregar um saco de milho e precisa carregar por uma quadra, afinal
não pode estacionar em frente ao sindicato. Apontou que foi aprovado o Plano de Desenvolvimento Rural,
onde deveria estar a permissão de estacionar em frente aos sindicatos. Lembrou que tempos atrás fizeram a
mão única, porém ao contrário, precisando desembarcar a pessoa doente para dentro da rua, mas se fosse
ao sentido da Rua Marechal Floriano para a Rua Pinheiro Machado, o passageiro ficaria para o lado do
posto, contudo, segundo o Vereador, os “inteligentes” da época fizeram no sentido contrário. Disse ainda
já ter sugerido trocar a localização do Posto 24h, pois se as pessoas não podem estacionar em frente, que
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troque e coloque em um local onde se possa estacionar, afirmando que a solução é que a rua seja mão
única em sentido a Rua Pinheiro Machado, permitindo que as pessoas estacionem em frente. Cedeu um
aparte ao Vereador Telmo Vieira que salientou a importância dessas mudanças no sentido da via e
proibições de estacionamento, mas na verdade se precisa de um querer da comunidade, portanto foi
tomada uma decisão provisória e na sequencia deve se chamar o Secretário e o Conselho resolver aquela
situação. Retomou então a palavra o Vereador Guido Mario Prass Filho dizendo que se não for
resolvido, lhes chamaria para debater, pois os Vereadores também representam a comunidade. Reiterou
ainda, pela terceira vez uma indicação quanto os calçamentos regulares do município, os quais a chuva
estava lavando, sendo que em alguns lugares há apenas pedras soltas, como na Rua Pinheiro Machado,
entre outras, para que fosse colocado pó de brita, podendo ser saibro caso não haja pó de brita, porém lhe
convenceram de que saibro não poderia, pois a chuva lava, diferente do pó de brita que compacta e segura
a pedra. Cedeu um aparte ao Vereador Adalberto Carlos Soares, o qual informou que na rua do Hospital
havia sido colocado um saibro fino e resolvido o problema, provando que também funciona. O Vereador
Guido Mario Prass Filho retomou a palavra apontando que nas demais ruas não foi feito nada, e que se
deve fazer algo, nem que seja colocando saibro mesmo. Apontou também que foi feita uma obra na Rua
Pinheiro Machado, com esgoto a mostra, dejetos humanos pela rua, próximo de uma creche e com um
“fedorão danado”, portanto espera que a Prefeitura solucione aquele problema. Encerrou apontando a
importância do Plano de Desenvolvimento, comentando que ao falar com o Vereador Nelson citaram que
o “pulo do gato” está em investir na agricultura do Município, o qual recuperaria muito dinheiro, pois
vários municípios do Rio Grande do Sul vivem a base de agricultura e Taquara pode também ter uma
grande contribuição da agricultura nos cofres do Município e ajudando os que moram no interior. Enviou
um grande abraço a todos, e despediu-se até a semana seguinte. VEREADOR LUIS FELIPE LUZ
LEHNEN (PSDB): Saudou o Presidente da Câmara e a todos aqueles que acompanhavam a Sessão.
Iniciou seu pronunciamento denunciando a proposta de pagamento que chegou até o corpo clínico do
Hospital Bom Jesus, o que segundo ele é mais um desrespeito que o ISEV faz, pois sequer paga as notas
emitidas pelos profissionais, sendo também possível ouvir que a farmácia daquela casa de saúde está
vazia, mesmo que não estejam sendo realizados os procedimentos seletivos, ainda assim o Hospital está
recebendo urgências e emergências. Afirmou que ainda assim é inadmissível que não se tenha os
equipamentos necessários para tratar os pacientes que procuram o HBJ, e lamentável a forma como essa
Administração vem conduzindo esse contrato com a instituição ISEV, lamentando-se também pela forma
de entrada dessa instituição no hospital. Mencionou que desde o início dessa legislatura, tem sido bastante
combativo, e algumas vezes, alguns não entendem este seu espírito de trabalho, porém, segundo ele, tudo
o que tem feito foi para o bem da população, para o bem coletivo e não de crescimento pessoal, político ou
partidário. Disse ainda não ter problema algum em reconhecer as ações que são promovidas por essa
administração, pois quando acontecem, mesmo que sejam poucas e raras, merecem atenção. Parabenizou a
profissional Lilian Alves que liderou um projeto enquanto nutricionista que obteve êxito no concurso
promovido pelo FMDE que visa premiar as boas práticas de agricultura familiar para a alimentação
escolar, afirmando que Taquara precisa reconhecer essas boas práticas e estes bons profissionais. Apontou
que na semana seguinte os católicos comemorariam o dia da Padroeira do Brasil, no mesmo dia em que
todos comemoram o Dia da Criança, apontando que infelizmente tem assistido um profundo desrespeito
ao Estatuto da Criança e do Adolescente nos dias que antecederam a essa Sessão, pois as crianças têm sido
usadas como cavalos de batalhas ideológicas, e abandonadas em suas essências, pois em nome da arte,
absurdos estavam sendo praticados, sendo necessário que tudo tenha limite, pois é possível gostar da arte,
desde que não haja nada que dentro do contexto de sua própria liberdade, afronte a liberdade do outro, da
família, dos direitos, das religiões, e principalmente da liberdade alheia. Encaminhou também o pedido do
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patrolamento e encaibramento da Rua Sebastião Bristotti, paralela ao Morro da Cruz, explicando que as
máquinas da Prefeitura fazem as obras na Edmundo Saft e se esquece das ruas paralelas, portanto deixou
este chamamento de maior atenção por parte da secretaria. Lembrou que na semana anterior houve
também a prestação de contas do Poder Executivo e do Poder Legislativo, e nessa noite procedeu no
pedido para que fossem encaminhados em forma detalhada as contas da Casa, assim como têm buscado
algumas informações no portal da transparência sobre o Executivo Municipal, porém infelizmente teve um
problema de comunicação de internet, e outros três pedidos que havia feito acabaram não entrando nessa
pauta, mas entrarão na semana seguinte. Encerrou sua manifestação deixando um grande abraço a todos,
especialmente ao seu primeiro suplente, o Vereador Beto Shampoo, que dia 16 de outubro receberá um
espaço de 30 dias na Casa, quando mencionou que daria uma “trégua” aos seus colegas Vereadores, e
desejando 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. Antes que iniciasse o seu pronunciamento, cedeu um breve aparte a Vereadora
Carmem Solange Kirsch da Silva a qual mencionou estar no Jornal Panorama de sexta-feira a Senhora
Vera acrescentando que o abastecimento dos medicamentos estava em dia, reforçando estar tomando as
medidas para melhorar o acolhimento do hospital em reunião com todas as equipes, citando ainda em
melhorar a imagem do hospital junto a comunidade, portando algo estava acontecendo, já que segundo a
Vereadora, a Diretora que começou a pouco, querendo produção, estava dizendo que estava em dia,
confiava nela e afirmou acreditar estar em dia a medicação dentro do Hospital de Taquara. Antes de iniciar
seu pronunciamento, o Vereador Telmo Vieira respondeu a Vereadora Carmem, dizendo que assim que
todos querem que esteja, pois sempre é bom não ficar no “disque me disque” e tomar a informação pontual
para ser transparente com a comunidade. VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou a Mesa
Diretora e a todos os demais que acompanhavam a Sessão. Iniciou pautando a homenagem feita no início
da Sessão para a Associação Comunitária de Padilha, onde através da Direção, e da presidência dessa
Associação, no qual homenageou, citando os nomes de todos, os quais fazem algo mais pela comunidade,
e com isso, fazem a gestão da Escola Infantil Comunitária Vovó Mina, a qual atende mais de 30 crianças e
foi um feito que realmente deu respaldo para os pais que precisam aumentar suas rendas, e com isso
trazerem melhorias para dentro de suas casas, e parabenizou então a essa associação, pelo trabalho
desempenhado em todo o âmbito da comunidade de Padilha. Também dentro de sua prerrogativa no
exercício de seu mandato como Vereador, enviou uma solicitação a Secretaria da Saúde, para que veja a
possibilidade de confeccionar e disponibilizar a carteirinha do diabético, contendo informações que
possam contribuir em atendimentos emergenciais, tais como tipo sanguíneo, e se é ou não hipertenso,
facilitando o pronto-atendimento onde o paciente pudera ter um reestabelecimento mais rápido, pois como
é diabético, tem este conhecimento, de que a qualquer momento pode sofrer de uma hipoglicemia,
causando transtornos. Justificou essa solicitação por ver que em Taquara há um grande número de pessoas
com diabetes, sendo necessário que tenha essa carteirinha, e conforme conversou com o Secretário, seria
confeccionada. Comunicou que no dia seguinte ao dessa Sessão, haveria uma reunião de sua proposição, a
respeito do programa de combate ao mosquito borrachudo, lembrando que a Casa aprovou uma lei de sua
autoria, a Lei 5.947 a qual trata deste programa, para que o Município, juntamente com entidades e
parcerias, principalmente com a comunidade, faça um programa de combate ao mosquito borrachudo, pois
na realidade, os moradores do interior com áreas de terra que adentram arroios e córregos, a Prefeitura
cede o produto BTI, que muitas vezes era utilizado de forma que não dava resultado, pois era passado para
o “Seu Adão” que passava quando queria, e o “Seu João” fazia o mesmo, não tendo efetividade,
apontando ser um produto muito caro, mas que felizmente o Município tem, e a comunidade interiorana
vêm sendo agredida por esse mosquito, causando um incômodo para o homem do campo, e para o servidor
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que trabalha na zona rural e está sendo atingido por essa praga, e tendo o produto para combater a
proliferação, de uma forma organizada e planejada, se realizaria de forma mais efetiva e eficiente para a
comunidade. Salientou a presença de empreendedores no município, citando o Plano de Desenvolvimento
Rural, ao parabenizar o Presidente Brito, que foi uma das pessoas presente em várias reuniões, assim como
a participação de todos os moradores do interior a qual resultou neste Plano de Desenvolvimento Rural,
que desse uma ampla visão da necessidade e dos anseios do morador do interior, e não somente do
produtor rural, afinal no interior se precisa de estradas de qualidade, segurança, telefonia, comunicação,
precisando ser desenvolvido para que pessoas permaneçam no interior, e que tenha técnicos agrícolas para
que o jovem tenha interesse e se tenha continuidade no plantio do alimento que vem do interior. Externou
que a seu ver, o município de Taquara está crescendo, quando o Executivo Municipal encara as
reivindicações dos Vereadores como representantes que são, na questão de extensão da zona urbana do
Município, o que em sua opinião, o Plano Diretor precisa estar pautado em cima disso, pois no momento
havia vários investidores, investindo no Município, porém com o município vedado se não houver essa
alteração no Plano Diretor do Município. Mencionou que o Prefeito Municipal entende essa necessidade,
pois já houve uma primeira fala e ainda haveria outras nas quais se teria resultados positivos para o
desenvolvimento do município, tanto na zona rural como na cidade. Encerrou agradecendo a Deus por
estar representando sua comunidade e desejando uma boa semana a todos. Após a Palavra em Expediente
o Vereador Luis Felipe dispôs do seu tempo de Líder de Bancada e solicitou que sua fala constasse nesta
Ata como segue: “Apenas para reforçar a minha manifestação, lamento que a Vereadora Carmem não
esteja no seu assento para escutar, mas reforçando a manifestação da minha palavra de expediente – a
entrevista da Diretora do Hospital foi na semana passada e quando ela deu essa entrevista os remédios
ainda não haviam chegado no Hospital, eles começaram a chegar hoje, porque foram comprar em
farmácias locais e o que chegou hoje no Hospital foram gaze, foram alguns produtos de atendimento
básico, mas continua faltando remédio para úlcera, para tratar infarto e também uma série de outros
medicamentos. Então é difícil o Vereador ficar nas crenças apenas do que a Imprensa nos trás, o
Vereador tem que estar presente também dentro do Hospital e/ou conversar com pessoas que estão lá
dentro para saber o que de fato e de direito está acontecendo. Então a verdade precisa ser trazida à tona
e mantenho a minha palavra de expediente tal qual e se possível que esta manifestação seja incorporada
na mesma.” Sobre este assunto o Presidente salientou que por ter uma Comissão de Saúde nesta Casa,
sugere que juntos façam uma visita ao Hospital, pois é imprescindível que as informações sejam de forma
clara e correta, principalmente agora com a nova Diretoria no Hospital. Nada mais havendo a tratar, às
20h10min, o Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia
09 de outubro de 2017, às 18h, no Plenário desta Casa, lembrando ainda da Sessão Extraordinária
convocada anteriormente, para próxima quinta feira (05), às 18h. 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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