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ATA Nº 4.233 

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

Plenário da Câmara de Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 37ª (trigésima sétima) 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. Em 

seguida 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 

539/2017 – encaminha relatório do atendimento a Lei Federal nº 9.452/1997, referente ao mês de agosto 

de 2017, para ser afixado no mural da Câmara de Vereadores de Taquara. Nº 552/2017 – encaminha Leis 

Municipais nº 6.010, sancionada em 26 de setembro de 2017; nº 6.011 e 6.012, sancionadas em 03 de 

outubro de 2017 e 6.013 e 6.014, sancionadas em 06 de outubro de 2017. Nº 554/2017 – encaminha Leis 

Municipais nº 6.015 e 6.016, sancionadas em 10 de outubro de 2017. Nº 561/2017 – apresenta Mensagem 

Retificativa para alterar a Mensagem do Projeto de Lei nº 108/2017 (Executivo nº 085) que: Autoriza o 

Poder Executivo a doar 03 (três) terrenos para a empresa Franck F. Müller Supermercados EIRELLI EPP, 

e dá outras providências. Nº 562/2017 – comunica que no próximo dia 19/10, estará em viagem para 

Buenos Aires/Argentina, com retorno previsto para o dia 23/10/17, sendo que na oportunidade estará 

cumprindo agenda pessoal e também buscando conhecer experiências administrativas de sucesso do 

referido país. Destaca que a referida viagem ocorrerá as suas expensas, sem qualquer custo a 

municipalidade e de que o Município estará aos cuidados do Exmo. Sr. Hélio Cardoso Neto, Vice Prefeito 

Municipal. Por fim esclarece que se for necessário qualquer contato, o mesmo pode ser feito via seu 

telefone pessoal, ou diretamente no contato do Hotel, conforme dados enviados. Publicidade de Projetos 

de Lei e de Moções:  PROJETO DE LEI N° 112/2017 (Executivo nº 087) Autoriza o Poder Executivo a 

celebrar convênio com as Instituições Faculdade CENSUPEG e UNINTER Educacional S/A. PROJETO 

DE LEI N° 113/2017 (Executivo nº 097) Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para 

Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Taquara - CONSEPRO. PROJETO DE LEI N° 114/2017 

(Executivo nº 098) Autoriza o Poder Executivo contratar até 02 (dois) psicólogos para atuação na 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. MOÇÃO DE APELO N° 019/2017 - VER. LUIS 

FELIPE LUZ LEHNEN: Ao Procurador Geral de Justiça do RS, para que este dentro de suas atribuições 

nomeie Promotor Público para atuar na Segunda Promotoria de Taquara que se encontra vaga atualmente. 

MOÇÃO DE APELO N° 020/2017 - VER. GUIDO MARIO PRASS FILHO: Prorrogação dos prazos e 

liberação de recursos financeiros referente aos Projetos de Esgotamento Sanitário das Cidades que 

compõem a Bacia, dos contratos vigentes e projetos finalizados e que não foram executados por falta de 

recursos por parte da União e que hoje encontram-se com prazo vencido, as quais solicitamos 
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reconsideração. Correspondência recebida: Convites – 1º EMEF Dr. Lauro Müller, para o XIII Fórum 

estudantil Interno no dia 27/10, das 13h30min às 16h30min. 2º Colégio Municipal Theóphilo Sauer, para 

Feira do Livro no dia 17/10, turnos manhã, tarde e noite. 3º Escola Judiciária Eleitoral promoverá o Painel 

dentro do evento “Eleições 2018: cenários e expectativas”, no dia 20/10, das 15h30min às 18h em Porto 

Alegre. 4º SMECE de Taquara convida para a 1ª Semana Municipal da Alimentação, interligada à 15ª 

SEMA-RS, com o tema “Rumo à Consciência Alimentar” – Evento de abertura, dia 16/10, às 19h no Cine 

Viena e Mesa Redonda com nutricionistas, dia 18/10, nesta Casa Legislativa. Após a leitura da matéria o 

Presidente abriu a Ordem do Dia, na qual foram deliberadas as seguintes matérias: ORDEM DO DIA: 

PROJETO DE LEI N° 109/2017 (Executivo nº 092) Autoriza o Poder Executivo a doar área de terra do 

Município para a CORSAN. O Vereador Régis de Souza apresentou Emenda Aditiva ao Projeto. As 

Comissões de Constituição e Justiça e de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram Pareceres pela 

aprovação do Projeto em relação à forma e legalidade e contrárias à Emenda Aditiva. Posta em discussão, 

seguida de votação a referida Emenda foi rejeitada por 11 (onze) votos contrários e 03 (três) votos 

favoráveis dos Vereadores Luis Felipe, Nelson Martins e Régis de Souza. A seguir o Projeto na forma 

original foi aprovado por unanimidade. Falaram sobre a matéria os Vereadores: Sirlei Silveira, Telmo 

Vieira, Guido Mario, Nelson Martins, Luis Felipe e Levi Batista. PROJETO DE LEI N° 110/2017 

(Executivo nº 093) Autoriza o Poder Executivo a conceder cessão de uso de bem imóvel à Associação 

Taquarense de Feirantes da Agricultura Familiar e Produtos Coloniais - ATAFAC. O Vereador Régis de 

Souza apresentou três Emendas ao Projeto (duas retificativas e uma supressiva). As Comissões de 

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

Projeto em relação à forma e legalidade, acolhendo as três Emendas. O Vereador Régis de Souza fez a 

seguinte manifestação: “Eu queria retificar uma informação que na hora de encaminhar as três emendas 

eu errei na hora de digitar. Daí verifiquei antes de assinar aqui na Sessão, na emenda três está escrito e 

foi lido que é o Art. 2º, inciso II, mas o correto e a minha intenção seria alterar, até por causa da 

justificativa – justifico a minha correção baseado na minha justificativa, seria o Art. 4º, inciso II. Esse foi 

um erro meu de digitação e o que diz o Art. 4º é que o Poder Executivo pode cessar a utilização a 

qualquer momento mediante a notificação em trinta dias. Então isso daria justificativa às três emendas 

que apresentei, uma compõe a outra, por isso que apresentei 5 anos, a segunda emenda e essa terceira 

emenda. Para não gerar nenhuma discussão e até um retrabalho ali no projeto, eu vou retirar essa 

terceira emenda e só fica justificado na Ata essas minhas palavras porque eu retirei ela, o meu objetivo 

era de ter uma coerência para os trabalhos andarem de forma mais justa.” A pedido do Vereador Régis, 

proponente das três emendas, a Emenda nº 3 foi retirada e de imediato o Presidente colocou em votação a 

Emenda nº 1 sendo esta foi aprovada por unanimidade. A seguir a Emenda nº 2 foi para votação e esta foi 

rejeitada por 11 (onze) votos contrários e 03 (três) votos favoráveis dos Vereadores Luis Felipe, Nelson 

Martins e Régis de Souza. Após o Projeto de Lei acompanhado da Emenda nº 1 foi aprovado por 

unanimidade. Falaram sobre a matéria os Vereadores Régis de Souza, Guido Mario e Nelson Martins. 

Havendo assinatura unânime dos Vereadores nas Moções que foram dadas publicidade anteriormente, o 

Presidente colocou as mesmas em discussão e posterior votação. MOÇÃO DE APELO N° 019/2017 - 

VER. LUIS FELIPE LUZ LEHNEN: Ao Procurador Geral de Justiça do RS, para que este dentro de 

suas atribuições nomeie Promotor Público para atuar na Segunda Promotoria de Taquara que se encontra 

vaga atualmente. Aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE APELO N° 020/2017 - VER. GUIDO 

MARIO PRASS FILHO: Prorrogação dos prazos e liberação de recursos financeiros referente aos 

Projetos de Esgotamento Sanitário das Cidades que compõem a Bacia, dos contratos vigentes e projetos 

finalizados e que não foram executados por falta de recursos por parte da União e que hoje encontram-se 

com prazo vencido, as quais solicitamos reconsideração. Aprovada por unanimidade. Na sequência o 
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Presidente com a concordância dos demais Vereadores colocou em bloco a votação das proposições 

adiante e as mesmas foram aprovadas por unanimidade. Requerimento n° 232/2017 - Ver. Guido Mario 

Prass Filho: Votos de Congratulações ao senhor Cláudio Comassetto, pela conquista de medalhas no 44º 

Campeonato Sulbrasileiro de Tiro Esportivo, disputado em Blumenau (SC), no final de setembro do 

corrente ano. Requerimento n° 233/17 - Ver. Guido Mario Prass Filho: À Mesa Diretora - que seja 

realizada Homenagem Especial no início da Sessão Ordinária do dia 30 de outubro de 2017, pela 

passagem dos 70 anos de fundação do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul – 

CRCRS. Indicação n° 476/2017 - Ver.ª Carmem Solange Kirsch da Silva: Providenciar pintura amarela, 

proibindo o estacionamento no trecho que compreende a Rua Coronel Evaristo, entre a Júlio de Castilhos e 

a Rua Coronel João Pinto, na lateral defronte ao Edifício Cantuário e Clínica Odontológica Odonto John. 

Indicação n° 477/2017 - Ver.ª Carmem Solange Kirsch da Silva: Providenciar sinalização adequada como 

inscrição na via (leito e lateral), na Rua Júlio de Castilhos sentido ERS 239, desde o topo da lomba. 

Indicação n° 478/2017 - Ver. Levi Batista de Lima Júnior: Verificar irregularidades na pavimentação da 

Rua Rodolfo Dietschi (entre as ruas Henrique Bauermann e Ernesto Alves), no Bairro Jardim do Prado. 

Indicação n° 479/2017 - Ver. Levi Batista de Lima Júnior: Realizar a colocação de sinalização gráfica 

horizontal indicando "dê a preferência", nos quatro lados da rótula instalada ao lado da Prefeitura (Rua 

Tristão Monteiro, Rua Edmundo Saft, Rua Júlio de Castilhos). Indicação n° 480/17 - Ver. Levi Batista de 

Lima Júnior: Reitera a Indicação nº 052/2017, solicitando instalação de placa de “pare” e indicação de 

duplo sentido, como havia anteriormente na Rua Ivo Borges esquina com Rio Branco, no Bairro Centro. 

Indicação n° 481/2017 - Ver. Levi Batista de Lima Júnior: Fornecimento de saibro para que a equipe de 

manutenção do Hospital Bom Jesus possa executar reparos de nivelamento na estrada que dá acesso aos 

pacientes de hemodiálise e aos funcionários para o estacionamento. Indicação n° 482/2017 - Ver. Levi 

Batista de Lima Júnior: Patrolamento e colocação de saibro na Rua Pedro Alfredo Breyer, na localidade de 

Padre Tomé. Indicação n° 483/2017 - Ver. Levi Batista de Lima Júnior: Reitera a Indicação nº 328/2017, 

solicitando reparos em uma boca de lobo situada na Rua Coronel Neves, em frente ao número 2045, no 

Bairro Campestre – Mundo Novo. Indicação n° 484/2017 - Ver. Levi Batista de Lima Júnior: Fiscalizar e 

providenciar a retirada de propagandas colocadas em postes de iluminação pública em nossa cidade, 

conforme determina o Código de Postura do Município, em seu artigo 25, alínea “d”. Indicação n° 

485/2017 - Ver. Levi Batista de Lima Júnior: Reitera a Indicação nº 355/2017, solicitando forma de 

adequar o controle das pessoas interessadas em matricular-se no ESTAJA. Nos dias de matrícula, as 

pessoas formam fila, expostas às intempéries do tempo, nas calçadas das Ruas Anita Garibaldi, Picada 

Gravatá e João Bayer. Indicação n° 486/2017 - Ver. Levi Batista de Lima Júnior: Reitera a Indicação nº 

305/2017, solicitando que o Executivo atualize e adeque a Lei 2.858/2001, que autoriza a colocação de 

publicidade na parte externa das Escolas Municipais em nosso município. Indicação n° 487/2017 - Ver. 

Levi Batista de Lima Júnior: Patrolamento e ensaibramento em toda a extensão da Rua Coronel Neves, no 

Bairro Campestre – Mundo Novo. Indicação n° 488/2017 - Ver. Levi Batista de Lima Júnior: Instalação de 

placas de sinalização de maneira vertical e horizontal na Rua Edmundo Saft, esquina com a Rua Pedro 

José Muller, no Bairro Sagrada Família. Indicação n° 489/2017 - Ver. Telmo Vieira: Patrolamento e 

ensaibramento na estrada geral de Rio da Ilha e Padilha. Indicação n° 490/2017 - Ver. Telmo Vieira: 

Reitera a Indicação nº 045/2017, solicitando roçada e recuperação da iluminação pública na rua conhecida 

como “estrada velha” que dá acesso a Igrejinha no Bairro Santa Maria. Indicação n° 491/2017 - Ver. 

Telmo Vieira: Revitalização junto ao “Centrinho” de Padilha, com pinturas de meio fio, melhoria na Ponte 

que dá acesso à Padilha Velha e Batingueira, entre outros. Indicação n° 492/2017 - Ver. Daniel Laerte 

Lahm – Preto: Roçada junto à parada de ônibus no trevo em Tucanos que dá acesso à Rolante. Pedido de 

Informação n° 087/2017 - Ver. Luis Felipe Luz Lehnen: Enviar a esta Casa informação a respeito da 
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implantação do ponto eletrônico na Prefeitura Municipal, mais especificamente, da área da Saúde, 

conforme recomendações do Ministério Público Federal. Encerrando a Ordem do Dia o Presidente deu 

início ao Grande Expediente, concedendo o tempo de 05 (cinco) minutos a cada Vereador inscrito, 

seguindo a ordem estabelecida no Artigo 92 do Regimento Interno desta Casa. PALAVRA EM 

EXPEDIENTE: VEREADORA MÔNICA JULIANA FACIO (PT): Saudou a todos que estavam 

presentes e os que acompanhavam pelos veículos de comunicação. Iniciou parabenizando seus colegas e 

suas colegas professores e professoras, pois mesmo que não tenham muito que comemorar em tempos de 

parcelamento de salários e em congelamento no investimento em educação por 20 anos, de redução no 

incentivo para formação continuada de educadores e educadoras, e principalmente do amplo sucateamento 

da educação pública vivido no momento. Segundo a Vereadora, todos devem estar cientes do papel social 

que se têm como bem dizia Paulo Freire: “A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz 

parte do processo de busca. Ensinar e aprender, não pode se dar-se, fora da procura, fora da boniteza e 

da alegria.” Afirmou acreditar nessa educação Freiriana, acrescentando que nem fora da valorização desse 

profissional que tanto contribui para a construção de um social mais justo e mais fraterno. Apontou a 

necessidade de que cada um que estava lhe ouvindo, que apoie os professores em sua luta, que não era 

uma luta de categoria, e sim para garantir a possibilidade de uma vida digna às futuras gerações, por saber 

que através da educação se garante o acesso e permanência das pessoas aos bens e serviços públicos, bem 

como a dignidade no mundo do trabalho. Informou que o mesmo dia dessa Sessão também era o Dia 

Internacional da Alimentação, lembrando que em 2014 o Brasil pela primeira vez em sua história, saiu do 

Mapa da Fome, que é o indicador internacional da ONU para medir o índice de alimentação de um país, 

que para não estar no mapa da fome, o país precisa garantir alimentação adequada para mais de 95% da 

população, sendo que atualmente existem mais de 14mi de desempregados no país, com impostos e tarifa 

básicas cada vez mais altas, a exclusão de famílias do Bolsa Família, a redução de investimento no 

programa de aquisição de alimentos pela agricultura familiar, apontando que neste mesmo dia estava 

sendo aprovado um projeto de incentivo a agricultura familiar em Taquara, o que lhe orgulha em poder 

fazer parte dessa história, contudo todos esses cortes, trazem de volta o fantasma da insegurança alimentar. 

Informou que estava se iniciando a I Semana de Alimentação de Taquara, com um debate na quarta-feira, 

uma semana com o objetivo de se discutir estratégias para a manutenção da alimentação adequada no 

município. Comunicou que no dia seguinte ao dessa Sessão, a cidade estaria sediando o Fórum Temático 

Para-Desporto, promovendo a inclusão, sendo uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, 

através de uma indicação e ação dela mesma, e com o apoio da Câmara de Vereadores, citando ter estado 

na FADERS, fazendo toda a organização, e apontou que trazer esse debate para Taquara lhe orgulha 

muito, por saber que através do esporte, possibilita mudar realidades, pois o tripé que muda realidades é 

formado pela cultura, a educação e o esporte, um ponto que a cidade vem avançando, fazendo grandes 

debates sobre o assunto. Afirmou que pensar em acessibilidade, inclusão educacional e social, é dizer da 

luta de igualdade de condição e acesso aos bens e serviços públicos por todas as pessoas. Encerrou 

reafirmando seu compromisso com pautas da Justiça Social, não deixando de falar da tristeza que lhe 

abate, por nessa mesma semana, mais duas mulheres tenham perdido suas vidas na região, vítimas do ódio 

e de feminicídio, apontando que duas famílias perderam suas mães e foram vítimas de uma tragédia gerada 

por uma fala simples, de que “em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher”, e lembrou dizer que 

se deve sim debater sobre isso, pois crianças ficaram sem suas mães, a mercê de cuidados que não são 

mais de sua família, portanto desejou muita luz na vida dessas crianças para que trilhem seus caminhos 

para o crescimento de forma saudável e positiva, mesmo sabendo ser bem difícil. Desejou uma boa 

semana a todos, e que possam fortalecer o convívio uns com os outros, não buscando por equações que 

dividam a ação humana que é de estar próximo e perto, um ao lado do outro. VEREADOR NELSON 

http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=5984
http://legis.camarataquara.com.br/index.php?sec=proposicao&id=5984


Ata nº 4.233, de 16 de outubro de 2017                                                                                                    Página 5 de 12 

 

JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou a Mesa Diretora, e aos demais presentes no Plenário. Iniciou 

mencionando ter recebido uma resposta do ISEV, contudo antes disse que no dia 6 de outubro, um familiar 

do adolescente (Wellington Gustavo Santiago) que faleceu no hospital no ano anterior, alegou que seu 

falecimento foi por negligência médica, mas não poderia ser feito nada, pois faz muito tempo que passou, 

portanto sugeriu que quando as pessoas tiverem algo a denunciar, que se dirijam a Câmara o quanto antes, 

pois existe uma Comissão de Saúde e o funcionário que estiver na Câmara iria receber a pessoa, e ele 

mesmo não se lembrava de algo relacionado no ano anterior. Conforme leu na semana anterior, referente a 

todos os “bolos” que o ISEV tem por todo o estado, contudo informou ter feito um pedido para que 

encaminhassem algo em relação ao soro antiofídico, leu então a resposta do ISEV, referindo-se como algo 

vindo de quem não conhece nada, pois disseram que conforme determinação da Regional, o soro 

antiofídico tem suas unidades armazenadas no hospital geral de Novo Hamburgo, e quando necessário, 

solicita-se o envio. Disse então o Vereador que aquele que é picado por uma cobra muito venenosa, 

quando o soro chegasse, a pessoa estaria morta, pois não tem o que fazer afinal o hospital não tem soro. 

Cedeu um aparte ao Vereador Telmo Vieira, o qual expressou comungar do mesmo pensamento por 

morar no interior e relatar já terem matado corais verdadeiras dentro de sua casa, portanto afirmou ser 

deprimente escutar essa informação, pedindo que sejam feitas moções e encaminhamentos para que se 

tenha no Hospital de Taquara este soro antiofídico. Retomou a palavra então o Vereador Nelson José 

Martins, dizendo ser preciso verificar como fazer, nem que a Câmara compre e doe para o Hospital. 

Relatou ter sido picado por uma cobra Cruzeira em Mostardas, e naquela época se tinha um soro para ser 

aplicado sobre a picada, e ao colocar, em menos de 3h puxou o veneno e não foi nem necessário ir ao 

hospital, e se não tivesse na hora, seria complicado por ser um local de difícil acesso. Salientou a 

necessidade de se verificar a quem deve se dirigir, pois a resposta que recebeu para ele é papo furado, pela 

pessoa não conhecer, pois segundo ele, existem cobras que se tem 40min para resolver, e após isso 

dificilmente não terá problemas maiores. Citou ter visto que foram publicadas duas páginas do Jornal NH 

relacionadas ao Hospital, mencionando esperar que dê tudo certo, pois a população precisa. Apontou que o 

município possui muitos produtores de arroz, e se houver bastantes notas lançadas, resulta em uma grande 

arrecadação para o município, e disse ainda que os pequenos produtores vendem muitos produtos e emite 

nota, o que ajuda o município. Solicitou então que alguém fosse até os locais, observar a situação das 

estradas, sugerindo que se o Secretário daquela região não pode fazer, a Secretaria de Obras com poucos 

caminhões de saibro e cascalho, não resolveria o problema, mas pelo menos amenizaria tapando as valetas 

e os buracos, pois precisa-se escoar a produção, relatando que tempos atrás saiu um caminhão de gado e 

quebrou as molas. Afirmou que critica quando tem problemas, e disse ainda que algo que precisa de mais 

apoio, é que se quebrar um rolamento de um trator, deve-se trocar na hora e mandar trabalhar, pois as 

pessoas precisam. Apontou estar sendo feito um esforço para que o produtor fique no campo, e que seja 

bem atendido, contudo a estrada é algo imprescindível, precisando ter condições de sair, pois do contrário, 

não se chegaria a lugar nenhum, e afirmou acreditar que a Secretaria de Obras poderia fazer isso, 

amenizando o problema. Encerrou dizendo ser isso o que tinha para falar. VEREADORA SANDRA 

BEATRIZ SCHAEFFER (PP): Saudou o Presidente da Câmara e a todos os demais que acompanhavam 

a Sessão. Citou o que a Vereadora Mônica havia mencionado anteriormente, sobre ser o Dia Mundial da 

Alimentação, expressando que a pessoa que não come, não vive, e a pessoa que come mal, vive doente, 

portanto esta realmente é uma data muito importante, que muito há que se pensar e que se fazer sobre a 

questão da alimentação, e como já citado por sua colega, felizmente Taquara sediará a I Semana de 

Alimentação do Município com o tema Rumo a Consciência Alimentar, fundamental para que no futuro se 

tenha pessoas mais saudáveis devido a consciência alimentar. Apontou que essa semana contaria com a 

participação de diversas entidades e instituições, constituindo em um amplo programa que abriga além da 
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temática estabelecida pela FAO, outras importantes manifestações, debates e encaminhamentos a respeito 

da segurança alimentar e nutrição sustentável. Descreveu o público da semana, sendo formado por 

docentes, estudantes, profissionais da área, lideranças comunitárias, membros dos conselhos estaduais e 

municipais da segurança alimentar e nutricional sustentável, e outros conselhos afins. Justificou que o 

objetivo principal dessa semana, está em estimular reflexões e ações no sentido do que possa representar a 

consciência alimentar para as pessoas, para as comunidades e para as organizações. Informou que o Dia 

Mundial da Alimentação foi criado na década de 40 e é comemorado com a finalidade de alertar a 

população sobre a necessidade de uma nutrição consciente e hábitos alimentares saudáveis, um tema que 

tem ganhado bastante espaço com a publicação de dados alarmantes que indicam o aumento da obesidade, 

do colesterol e da hipertensão, e com isso é conveniente perceber se as pessoas estão indo na direção 

correta, em busca de uma alimentação mais equilibrada, ou fazendo o caminho contrário. Apontou que 

antes de qualquer coisa, deve-se entender a relação que vem sendo criada com a alimentação ao longo dos 

últimos anos, pois as dietas restritivas estão cada vez mais comuns, levantando o questionamento sobre 

fazer do alimento um aliado ou inimigo, explicando que a ciência da nutrição já passou por diversas fases, 

onde ovos, pães, manteiga, leite, e muitos outros alimentos já foram vistos como vilões da dieta alimentar, 

e a comida virou tema científico com quantidades, jeito certo de preparar e consumir. Apontou que buscar 

uma dieta saudável tem a ver com a relação que se tem com o alimento em si, pois com tantas 

recomendações sobre o que deve ser ingerida além das proibições, a informação que chega ao consumidor, 

dificulta sua educação e autonomia no momento de definir o que pode ser incluído na sua rotina alimentar 

e como deve ser feito. Disse ainda que sentir-se feliz com a comida e com o próprio corpo não é uma 

realidade tão distante a ponto de não poder mudar o rumo da alimentação, além de que comer não deve ser 

chato e nem científico, e medidas que buscam controlar o consumo de alguns alimentos, como o caso do 

aumento de impostos sobre bebidas açucaradas ainda são vistas como maneiras eficazes de se alcançar 

estes objetivos, quando na verdade é uma forma de punir o consumidor, pois segundo ela, as pessoas 

devem ser informadas sobre os nutrientes dos alimentos, e não aterrorizadas, deixando a informação clara, 

fazendo com que a decisão parta do consumidor, não bastando dizer “coma isso” ou taxar alimentos para 

inibir seu consumo, para isso, a chave é mais uma vez a educação junto do equilíbrio e do bom censo. 

Mencionou que antigamente os cientistas não entendiam como os franceses não tinham colesterol alto e 

problemas do coração mesmo comendo gordura e açúcar, o que ficou conhecido como “paradoxo 

francês”, o que dominou a mídia nos anos 90, contudo, explicou ela, após certo tempo foi comprovado que 

a justificativa estava no estilo de vida que levavam e ainda levam, pois caminham, cozinham, comem com 

calma, e em porções pequenas, fazendo com que açúcar, gordura e vinho não tenham um impacto negativo 

em suas saúdes. Afirmou que a melhora na qualidade de vida não está apenas atrelada aos alimentos, mas, 

além disso, é preciso ter hábitos de vida mais saudáveis, aumentando o consumo regular de frutas e 

hortaliças, reduzindo o consumo de refrigerantes e sucos artificiais, e dessa forma, mantendo os índices do 

sangue em níveis toleráveis. Encerrou agradecendo a atenção de todos e desejando-lhes uma excelente 

semana. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB): Cumprimentou 

a Mesa Diretora e a todos os que acompanhavam a Sessão. Lembrou que no ano de 2016, através de dois 

Projetos de Lei, aprovados pela Câmara, e sancionado pelo Prefeito, foi instituído o programa solidário 

que beneficia diretamente o Hospital Bom Jesus e o Lar Padilha. Apontou que na primeira arrecadação das 

caixinhas solidárias espalhadas pelo comércio Taquarense, foi arrecadado, beneficiando diretamente o 

Hospital Bom Jesus, o valor de R$ 1.673,85, arrecadando no Troco do Carinho (dedicado ao Lar Padilha) 

o valor de R$ 2.000,17. Informou que nessa mesma semana havia chegado a prestação de contas do 

Hospital Bom Jesus e do Lar Padilha, que seriam entregues ao Rotary, responsável pela arrecadação destes 

recursos no comércio de Taquara, para que juntos fizessem a divulgação e a utilização deste recurso pelas 
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duas instituições taquarenses. Justificou a importância da divulgação dessa arrecadação, dos valores e no 

que foram utilizados, para que o programa solidário tenha credibilidade e a população taquarense sinta-se 

motivada a doar a moedinha, por estar indo diretamente às instituições, e sendo prestada conta a 

municipalidade taquarense por essas doações. Dirigiu-se a todos que lhe ouviam dizendo que essas 

campanhas solidárias continuariam em vigor, dizendo para que se sintam muito a vontade para fazerem 

suas doações, quando forem até o comércio Taquarense. Tranquilizou a comunidade pelas instituições 

estarem prestando conta da aplicação de suas doações, e pedindo para que a moedinha que às vezes fica no 

fundo da bolsa ou do bolso, serve para essas instituições. Comunicou que no dia seguinte ao dessa Sessão, 

a Comissão de Educação estaria se sentando novamente com a Diretora do curta-metragem Retrato Oval, 

o primeiro curta-metragem gravado no Município de Taquara com atores do Município de Taquara, 

informando que seria organizado um evento de divulgação no antigo Cine Viena, a sala Índio Brasileiro 

César, o que será um importante episódio na cultura de Taquara, que é uma adaptação da obra de Edgar 

Allan Poe, que a Juliana (diretora dessa peça) fez, em mais de quatro anos dedicados a este curta-

metragem que deu muito trabalho e merece reconhecimento e divulgação. Informou ainda que no sábado 

anterior, a chuva impediu de se atender as crianças do Projeto BEM, mas estava organizando para o 

sábado seguinte, uma festa pela passagem do Dia da Criança, que com ou sem chuva, estaria na sede do 

campo do Palmeiras, para poder fazer a comemoração pela passagem, pois os atletas são de 7 a 17 anos, 

contudo há cerca de 80 atletas crianças. Encerrou desejando a todos uma excelente semana. 

VEREADORA CARMEM SOLANGE KIRSCH DA SILVA (PTB): Cumprimentou a Mesa Diretora e 

a todos os demais que acompanhavam a Sessão. Iniciou dizendo estar preocupada, pois na semana anterior 

viu uma manchete anunciando que o Governo do Estado mais uma vez atrasaria os repasses para hospitais 

e prefeituras. Apontou ser algo muito preocupante devido as situações de dificuldade que as próprias 

prefeituras de todos os estados brasileiros estão passando, além de ser alarmante e necessário que se reflita 

a respeito, por estar se encaminhando coisas muito piores que as que estão acontecendo. Dirigiu-se ao 

povo de Taquara, pedindo que se mantenham firmes, e antes de sair postado nas redes sociais, que 

busquem saber a realidade e os fatos, pois as coisas que estão acontecendo, precisam ser resolvidas, 

primeiramente dentro do próprio município, unindo-se e resolvendo as coisas. Disse ainda que com fofoca 

e politicagem apenas denegrirá a imagem do Município de Taquara, o que não se pode deixar acontecer. 

Relatou ter recebido uma reclamação de que não tinha pediatra algum no hospital na noite anterior a dessa 

Sessão, portanro na manhã desse mesmo dia, ela esteve no hospital e encontrou um clínico geral 

atendendo, Dr. Marcelo Conrad, um pediatra também atendendo urgência e emergência, pois o hospital é 

para atendimentos de urgência e emergência, contudo os demais atendimentos devem ser feitos nos postos 

de saúde, onde também tem pediatras atendendo. Disse ainda ter lhe chamado atenção que quem estava 

reclamando era uma pessoa de Caxias do Sul, e não de Taquara, questionou então o motivo para uma 

pessoa de Caxias do Sul, falar mal do Hospital de Taquara, e muitas pessoas, falaram junto com ela, sem 

se preocupar em saber se era verdade ou não, ajudando a denegrir a imagem da cidade. Afirmou estar 

ciente de que existem dificuldades, que é preciso fazer denúncias, mas que faça por escrito, que procure a 

Comissão de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde, o Secretário Municipal de Saúde, mas que não 

alarme, fazendo com que o povo fique desacreditado no hospital de Taquara, apontando ter lhe chamado 

mais atenção que os médicos estavam numa guerra com o Hospital de Taquara. Lembrou já ter pedido por 

calma, e leu uma publicação a qual dizia: “Os médicos integrantes do corpo clínico do Hospital Bom Jesus 

de Taquara, divulgaram nesta quinta-feira uma carta aberta à comunidade de Taquara, e que relatam 

estarem sendo vítimas de constante perseguição em razão de denunciarem as constantes falhas da 

administração e de sucateamento do Hospital Bom Jesus. Relatam que desde o início dessa semana, estão 

sendo impedidos de atender seus pacientes particulares ou convênios no hospital, alegam que isso afronta 
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o código de ética da medicina e dizem que já comunicaram os fatos às autoridades competentes.” Disse 

ainda, que a Direção Técnica do Hospital Bom Jesus negou essa informação, afirmando através do Dr. 

Carlos Henrique que qualquer médico, integrante o corpo clínico pode fazer os atendimentos no Bom 

Jesus, sendo serviços particulares ou de convênios, e desafiou aos profissionais que apresentassem 

documento por escrito da suposta proibição, se tratando de um movimento com a intenção de denegrir a 

imagem do Hospital, apenas desgastando o hospital, os próprios médicos e o nome de Taquara, colocando-

se também a disposição para conversar com qualquer um dos médicos como ele sempre esteve. A 

Vereadora então pediu para que não se misture as coisas, afinal são médicos que estão passando falsos 

acontecimentos para a população, lembrando o que sempre diz, que se tem órgãos públicos e leis que se 

pode buscar e fazer cumprir, mas pediu que se faça papéis, e que não use da população, podendo deixar as 

pessoas tão preocupadas ao ponto de ficarem mais doentes. Pediu para que todos se respeitem e se unam, 

fazendo de Taquara a cidade de todos, lembrando que a politicagem termina passando o período eleitoral, 

mas os Vereadores devem abraçar a causa, por terem sido eleitos e por serem profissionais, os quais 

devem trabalhar em prol da cidade e da população. Encerrou dizendo pensar dessa forma, e se todos 

pensassem e seguissem o mesmo pensamento de fazer o bem sem olhar a quem, deixando a politicagem 

para 2020. Agradeceu e desculpou-se pelo tempo excedido. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS 

FILHO (PP): Saudou o Presidente da Câmara, e a todos os demais que acompanhavam a Sessão. Iniciou 

enviando votos de congratulação ao atirador taquarense Cláudio Comassetto que participou do 44º 

Campeonato Sul-Brasileiro de Tiro ao Alvo em Blumenau-SC no final de Setembro, vencendo diversas 

categorias, já havendo sido o primeiro campeão das competições que se iniciaram em 1971. O Vereador 

Telmo Vieira então pediu para se associar aos votos, e o Vereador Guido Mario Prass Filho autorizou, 

dando sequência em sua palavra. Solicitou a Casa que também encaminhe seus votos e parabéns à atleta 

de patinação Marjana Foscarini, que ganhou a medalha de ouro do Torneio Estadual Iniciantes e 

Aspirantes N1 e N2 da Federação Gaúcha de Patinação. Mencionou ter participado de uma importante 

reunião nessa Casa sobre o esgotamento sanitário, onde estiveram presentes componentes do Parlamento 

Metropolitano, citando alguns deles, além de vários Vereadores de Taquara e da região, assim como 

representantes da Caixa Econômica Federal, o Presidente do Comitê Sinos, também teve a presença de 

Carlos Todeschini da EMATER, Secretários do Meio Ambiente, representante da Secretaria Estadual 

também e representatividade do Ministério Público. Informou ter sido decidido que fosse feita uma moção 

para que seja enviada a bancada gaúcha de Deputados e Senadores, encaminhando também a Secretaria do 

Estado e ao Ministério das Cidades, pedindo a prorrogação dos prazos de liberação dos recursos 

financeiros referentes aos projetos de esgotamento sanitário das cidades que compõem a bacia hidrográfica 

do Rio dos Sinos, para os contratos vigentes e projetos finalizados que não foram executados por falta de 

recursos por parte do Governo Federal, pedindo inclusive a reconsideração daqueles que os prazos já 

expiraram. Justificou haver 1,9mi de pessoas que vivem na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, sendo 

1,2mi ligadas diretamente no abastecimento de água do Rio dos Sinos e de seus efluentes, e com uma taxa 

de poluição alta, nos períodos de estiagem as pessoas acabam se obrigando a tomar do próprio esgoto, por 

não haver fluidez de uma nova água, como o caso de Novo Hamburgo, onde largam o esgoto e a captação 

é feita mais abaixo, diferente de Taquara que a captação é feita antes. Informou que as cidades que 

compõem a Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos são: Araricá, Cachoeirinha, Campo Bom, Canela, 

Canoas, Capela de Santana, Caraá, Dois Irmãos, Estância Velha, Esteio, Glorinha, Gramado, Gravataí, 

Igrejinha, Ivoti, Nova Hartz, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Osório, Parobé, Portão, Riozinho, 

Rolante, Santa Maria do Herval, Santo Antônio da Patrulha, São Francisco de Paula, São Leopoldo, São 

Sebastião do Caí, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Taquara e Três Coroas. Explicou que algumas dessas 

cidades usam de uma pequena parte, exemplificando Gravataí, onde a maior parte provém da Bacia 
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Hidrográfica do Rio Gravataí, mas a parte dos Distritos de Itacolomi e Morungava recebem água do Rio 

dos Sinos. Salientou a urgência de se encaminhar, apontando que no momento havia ficado a cargo da 

Presidente da Câmara de Novo Hamburgo a agendar com a Bancada Gaúcha, para se formar um grupo, 

para sensibilizar tanto a Bancada quanto o Ministro das Cidades, para que se possa garantir estes recursos 

por pelo menos mais 5 anos para se garantir essas obras que são, segundo ele, de fundamental importância 

para se garantir a vida, que o ecossistema não morra, e evitar de que algumas espécies dessa região não 

caiam em extinção. Encerrou agradecendo pelo tempo que se excedeu. VEREADOR LUIS FELIPE 

LUZ LEHNEN (PSDB): Saudou o Presidente da Câmara e a todos os demais que acompanhavam a 

Sessão com seu cordial boa noite. Deixou de lado os desacordos ideológicos e iniciou seu pronunciamento 

cumprimentando suas colegas Vereadoras, Mônica Sirlei e Sandra, assim como o Vereador Levi, pela 

passagem do Dia do Professor, e em nome destes, cumprimentou a todos os demais professores e 

professoras do ensino público e privado. Lamentou-se por ao chegar mais um mês de outubro, justamente 

no mês em que se comemora o Dia da Criança e Dia do Professor, se tenha que conviver ainda com tantos 

problemas na área da Educação, como a falta de vagas nas creches, a demora na conclusão de obras 

essenciais para a Educação, a demora na entrega de escolas de Educação Infantil, a falta de concursos 

públicos especialmente na área da Educação, um melhor e mais adequado plano de carreira para os 

professores. Apontou não ser apenas isso, pois o Município ainda sofre com problemas de ordem 

administrativa estadual, pelas péssimas estruturas em que se apresentam as escolas estaduais, como a falta 

de professores em diversas turmas, os constantes parcelamentos que perturbam e dificultam p viver dos 

educadores no município. Disse estar ciente que se tem jogado para cima única e exclusivamente do 

Sartori, mas ao mesmo tempo, segundo ele, não deve-se esquecer do desgoverno que se teve nos quatro 

anos anteriores com o PT e o Tarso Genro. Apontou que essa temática remete a algumas reflexões, como 

por quanto tempo o estado, e principalmente o município de Taquara, suportariam a esse agigantamento da 

máquina pública praticada por administradores descompromissados com questões prioritárias, como a 

educação, e apenas com o pensamento de apadrinhar afiliados políticos, em detrimento de gestões 

eficientes. Lamentou-se por precisar trabalhar apenas com dados divulgados pela imprensa, e pela 

administração atual não se indigne a responder os pedidos de informação feitos, pois se assim fizessem, os 

Vereadores poderiam contribuir ainda mais com ideias para melhorar a gestão do dinheiro público e 

conseguir ainda mais atender aos anseios da população. Citou estar vivenciando o Outubro Rosa, em 

alusão a tão necessária prevenção e conscientização às mulheres dos riscos do câncer de mama, contudo o 

Município de Taquara vive o outubro mais vermelho de sua história, pois as contas estão negativas, e as 

informações a respeito do atraso de pagamento de fornecedores chegam com viés de cobrança e 

indignação. Lembrou haver uma Casa de Saúde a ser intervinda, mas sem um administrador com coragem 

para promover a intervenção necessária que se faz no Hospital Bom Jesus, pontuando que apenas no dia 

dessa Sessão, enviou mais cinco pedidos de informação, desejando com isso entender um pouco mais 

sobre a mecânica administrativa proposta pelo Prefeito Tito em seu segundo mandato consecutivo, cujos 

problemas não são mais de mandatos anteriores, passando a ser de sua responsabilidade. Informou ter 

apresentado Projeto de Lei nesse mesmo dia, com o objetivo de torar ainda mais transparente a atuação 

dos conselhos municipais, e principalmente do Conselho Gestor criado para acompanhar as contas do 

Hospital Bom Jesus, e os volumosos recursos que são transferidos ao Instituto Saúde e Educação Vida. 

Apontou que ironicamente as áreas que mais carecem de intervenção e ações administrativas estejam 

juntas, no nome desta tão mal falada instituição. Mencionou já ter dito, e replicou que a maior parte dos 

problemas que o Hospital vive, passam diretamente pelas mãos de seus administradores, na pessoa do 

ISEV. Comunicou estar saindo por 30 dias, para dar lugar ao seu colega, Vereador Beto Shampoo, para 

que este possa trazer sua contribuição a Casa Legislativa Taquarense, afirmando que continuaria 
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acompanhando os trabalhos da Câmara, e principalmente exercendo o seu dever como cidadão, em 

fiscalizar e apontar aquilo que entende necessário para trazer maior transparência e participação aos atos 

públicos. Desejou sucesso ao seu colega Beto, informando que dia 16 de novembro estaria de volta, 

desejando também uma ótima semana a todos e sucesso a todos os Vereadores e a Câmara. 

VEREADORA MAGALI VITORINA DA SILVA (PTB): Saudou o Presidente da Câmara e a todos os 

demais presentes. Iniciou seu pronunciamento homenageando a todas as crianças pela passagem do Dia 

das Crianças, e também a todos os professores. Externou o quão gostoso é comemorar o Dia das Crianças, 

com muitas brincadeiras e presentes, porém disse ainda que este dia não é importante apenas por isso, mas 

por chamar atenção das pessoas para a importância de valorizar a essa fase da vida e dar apoio, educação e 

boa formação para as crianças. Mencionou que as primeiras reflexões sobre a importância de dar mais 

atenção a infância e garantir os direitos das crianças, ocorreram em 1924, ano em que a então chamada 

Liga das Nações fundou a declaração dos direitos da criança para embasar os cuidados especiais que 

deveriam ser tomados em relação a todas as crianças diante da vulnerabilidade do ser humano nessa faixa 

etária, e informou a Vereadora que a partir dessa declaração, surgiram atos legais de extrema importância 

a favor da criança, como os quais proibiram o trabalho infantil e a violência contra a mesma. Apontou que 

no Brasil onde vive, toda a criança tem o direito de um lar, uma família e uma educação, e que mesmo que 

se diga que as crianças são o futuro da nação, é um futuro mal cuidado e mal preservado. Afirmou que 

ainda nos dias atuais, existem crianças que não possuem um lar, passando fome e aparentando que não há 

preocupação pelo tal fato. Disse ainda que pela lei constitucional, as crianças devem ter direito a ter um 

lugar para morar, se alimentar, e ter acesso a educação e saúde, e que em todo o país dá-se esse direito às 

crianças e adolescentes, contudo nem todos tem acesso a esse direito, sendo uma lei mal distribuída. 

Lembrou dizerem que as crianças e adolescentes são o futuro da raça humana, contudo se realmente são, 

os que governam o país não estão tão preocupados assim com o futuro da nação, pois todos os cuidados 

para um bom desenvolvimento estavam sendo administrados sem nenhuma cautela. Externou que nos dias 

atuais, nem todas as crianças e adolescentes tem uma boa educação, uma boa alimentação e cuidados 

adequados para o desenvolvimento, pois ao sair na rua, se depara com cenas deploráveis de crianças com 

frio e fome, simplesmente jogadas ao relento.  Afirmou que deve-se cuidar, preservar, e principalmente, 

respeitar as crianças, que as mesmas são o futuro, e devem ser modeladas de uma forma boa para que essa 

educação reflita como uma coisa boa e faça com que o mundo seja um lugar melhor. Aproveitou o tema 

abordado para parabenizar as pessoas que fazem Diferente no Dia das Crianças, citando alguns nomes de 

pessoas que com poucos recursos, mas com muita força de vontade, vão atrás de doações para 

proporcionar momentos de alegria e diversão para as crianças. Salientou que estas ações, devem ser 

mencionadas ao público, para que sirva de exemplo aos outros, e que para fazer o bem, não se precisa de 

dinheiro, apenas de força de vontade e querer fazer, pois um pouco de cada é bastante para muitos. 

Encerrou desejando a todos uma boa noite e uma abençoada semana. VEREADORA MARLENE 

TEREZINHA HAAG (PTB): Saudou o Presidente da Câmara e a todos os demais presentes. Iniciou seu 

pronunciamento registrando que a garota Nicole Santos da Rosa, moradora do Loteamento Olaria do 

Bairro Empresa, conquistou o título de Cinderela do Rio Grande do Sul em Tramandaí no sábado, dia 14 

de outubro. Deixou seu carinho e reconhecimento a todos os professores e professoras em nome da 

Vereadora Mônica, Vereadora Sirlei, Vereadora Sandra e Vereador Levi, pela passagem do dia dos 

professores, apontando serem verdadeiros guerreiros para continuar na profissão que escolheram. Relatou 

que em toda a sua vida, não se lembra de um governo que fizesse um descaso com os professores 

estaduais como o atual, pois parcelar salários é descabível, e sem explicação, a não ser o descaso com a 

Educação e com essa profissão. Apontou estar ciente de que crise houve em todos os governos, mas nunca 

aconteceu o que nesse governo estava acontecendo. Disse ainda que o mês de outubro é o mês das 
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crianças, dos professores, de Nossa Senhora de Aparecida, do outubro rosa, que conscientiza as mulheres 

para a prevenção do câncer de mama, o qual mais mata mulheres, sendo assim, um mês de grande 

importância. Mencionou ter a programação de todos os eventos do Outubro Rosa nas UBSs, informando 

as datas e horários em seguida e convidando a todas as pessoas que se fizessem presentes para ouvir as 

palestras e conscientizarem-se deste exame. Afirmou gostar de falar bem do Município, assim como ver as 

coisas boas e citá-las para que as pessoas acreditem no Município, além de gostar de morar em Taquara, 

por sentir orgulho de Taquara. Citou estar ciente de que o Hospital está em crise, assim como das 

dificuldades que o Município tem, contudo, apontou que mesmo com isso, se tem socorro, e que em cada 

bairro se tem uma UBS com médicos, além de se ter o Posto 24h do qual afirmou ela que seguidamente vê 

pessoas falando bem dele, justificando que todos não podem ser atendidos na mesma hora, pelo fato do 

Posto atender a tantas pessoas, até porque se a pessoa for fazer uma consulta particular, precisa agendar, 

sendo assim, também não se consegue na mesma hora, e sim, dias depois, pagando um valor, diferente do 

Posto 24h. Encerrou desejando a todos uma boa semana e tudo de bom para todos. Neste momento, o 

Presidente da Câmara, Vereador Telmo Vieira transferiu o exercício da presidência a Vereadora 

Mônica Juliana Facio para que pudesse se manifestar em tribuna. VEREADOR TELMO VIEIRA 

(PTB): Saudou a Presidente em Exercício, Vereadora Mônica, e a todos os demais que prestigiavam a 

Sessão. Iniciou solicitando patrolamento e saibramento na estrada geral de Padilha e Rio da Ilha, assim 

como da Estrada Geral que leva a Parobé pelo Bairro Santa Maria, onde também falta iluminação e foi 

reivindicado pela comunidade. Propôs também que o Executivo Municipal organize-se em mutirões, 

através da Secretaria Municipal Competente, para atender aos Bairros, pois se sabe da falta de recurso e 

maquinário que o Município enfrenta, além da extensão territorial do Município, contudo, isso deveria ser 

feito dentro das possibilidades para tentar atender às comunidades, contemplando com roçadas, 

saibramento, patrolamento, recuperação das estradas pavimentadas com paralelepípedos, entre outras. 

Parabenizou o Executivo Municipal através da Secretaria de Saúde, e todas as coordenadoras das UBSs do 

Município por se organizarem neste Outubro Rosa, evento que enfatiza a prevenção, sabida a grande 

problemática de saúde no país, estado e município, portanto as pessoas devem se prevenir, pois depois que 

o mal se estabelece, é ruim, pois o tratamento é moroso, e muitas vezes a pessoa acaba perdendo a vida. 

Apontou que as pessoas que comparecem nessas UBSs durante esse evento, saem de lá com 

encaminhamentos de exames de prevenção. Citou que o Vereador Nelson já havia falado diversas vezes, e 

inclusive apresentou uma resposta que recebeu da Coordenadoria Regional de Saúde, quanto a picadas de 

cobra. Lamentou-se pelo Hospital de Taquara não ter o soro antiofídico, o que lhe preocupa muito por ser 

morador do interior e conhecer a necessidade de se ter este soro em pronto-atendimento, comentando já ter 

matado uma coral dentro de sua casa, e pediu que se imaginasse o quão vulnerável é aquele que mora no 

interior, trabalhando nas lavouras e tendo maior contato com esses ofídios podendo ser picado por essas 

serpentes, correndo o risco de infelizmente ser tardio o atendimento. Externou sua preocupação, 

convidando o Vereador Nelson para que juntos façam um trabalho para ter este soro no Hospital de 

Taquara. Apontou a situação de segurança que também é preocupante, ao relatar que vem ocorrendo fatos 

no interior e no centro da cidade, relacionado a meliantes entrando nas casas e subtraindo aquilo que o 

cidadão constrói em uma vida toda e muitas vezes colocando em risco essas vidas. Dirigiu-se ao Vereador 

Guido Mario, o qual é Presidente da Comissão de Segurança da Câmara  pedindo que nessa mesma 

semana se tenha uma reunião com o Capitão Dill, para reforçar o pedido na questão da segurança no 

interior, na cidade, e nos bairros, pois tem a certeza de que a insegurança é a maior preocupação do século. 

Informou estar ciente de que sempre aparecem algumas mazelas referentes ao atendimento do Hospital, 

mas afirmou que já lhe foi relatado um bom atendimento, o que segundo ele também deve ser falado, pois 

estavam ocorrendo mudanças no Hospital. Disse ainda que se deve ter fé e apostar que haverá condições 
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suficientes para que o Hospital dê um atendimento de qualidade à população Taquarense e para quem 

necessita de atendimento. Comentou sobre o Dia das Crianças e o Dia do Professor, expressando sua 

vontade de abraçar a cada professor, citando as Vereadoras Mônica, Sirlei e Sandra, assim como o 

Vereador Levi, e em nome deles abraçar a cada professor, dizendo que seu mandato era o mandato deles, 

pois sua luta é sempre se valorizar aos professores, referindo-se também ao Dia das Crianças, dia 12, 

dizendo que esta é a grande esperança de dias melhores, salientando ser preciso dar bons exemplos no 

município, para que estes reflitam na esfera maior de representantes estaduais e federais, pois pensar na 

criança é pensar em um futuro próspero, dotado de saúde de qualidade, educação de qualidade, segurança 

de qualidade, e desenvolvimento de qualidade, com isso, apostando na fé, e associando o dia 12 também a 

Padroeira do Brasil. Afirmou que o Brasil não é apenas políticos corruptos, mas também é feito de 

políticos idôneos, pessoas trabalhadoras, cidadãos honestos e dignos que tem fé, portanto dirigiu-se a 

todos pedindo que orem com fé para que os políticos tenham a sabedoria e a competência de zelar com 

dignidade em detrimento do bem-estar da nação. Encerrou dizendo que tinha mais o que falar, mas 

agradeceu a Deus por estar representando sua comunidade, e desejou a todos uma boa semana. Nada mais 

havendo a tratar, às 20h30min, o Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, convocando a 

próxima para o dia 23 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.  

 

 

 


