ATA Nº 4.238
Aos vinte e três 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 38ª (trigésima oitava) 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), 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), Roberto Machado de Oliveira (PSDB),
Sandra Beatriz Schaeffer (PP) e Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB). Ausente o Vereador Levi
Batista de Lima Júnior (PTB) - falta justificada. Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador
Telmo Vieira, a Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão
Ordinária, desejando boas vindas a todos, informando que as Sessões da Câmara de Vereadores de
Taquara podem ser assistidas em tempo real, acessando o endereço eletrônico www.camarataquara.com.br
no link TV Câmara e transmitidas, através da Rádio Taquara e do Blog do Masutti. 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 informou a todos que a eleição da nova Mesa
Diretora que atuará no ano de 2018, ocorrerá no dia 27 de novembro de 2017 e juntamente também será
composta as Comissões Permanentes que atuarão no mesmo período. Prosseguindo, o Presidente solicitou
que a Diretora Legislativa decorresse na leitura dos projetos e da documentação que deu entrada nesta
Casa para publicidade dos mesmos. Publicidade de Projetos de Lei: PROJETO DE LEI N° 115/2017 VER. GUIDO MARIO PRASS FILHO: Dispõe sobre a proibição de conceder benefícios e/ou incentivos
fiscais a empresas condenadas, com sentença transitada em julgado, por crimes que tenham envolvimento
em corrupção de qualquer espécie, ato de improbidade administrativa por agente público ou qualquer tipo
de ato lesivo à administração pública do município de Taquara. PROJETO DE LEI N° 116/2017
(Executivo nº 099) Autoriza o Poder Executivo a instituir turno único no serviço público municipal e dá
outras providências. PROJETO DE LEI N° 117/2017 - MESA DIRETORA: Fica instituído turno único na
Câmara de Vereadores de Taquara/RS, no período de 30 de outubro de 2017 a 18 de fevereiro de 2018, e
dá outras providências. PROJETO DE LEI N° 118/2017 - VER. NELSON JOSÉ MARTINS: Denomina
de EKOBIO uma Rua do Município de Taquara/RS: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
003/2017 - VER. MOISÉS CÂNDIDO RANGEL: Concede o Título de Cidadão Taquarense ao Pastor
Jonatã Cezar Rodrigues. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 004/17 - VER.ª SANDRA
BEATRIZ SCHAEFFER: Concede o Título de Cidadã Taquarense a Senhora Zélia Luiza Nikolay.
PROJETO DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 006/2017 - MESA DIRETORA: Declara Ponto
Facultativo no dia 03 de Novembro de 2017, com posterior compensação de horário, para os Servidores da
Câmara de Vereadores de Taquara/RS, em decorrência do Feriado Nacional de 02 de Novembro, dia de
Finados. Correspondência recebida: Convite do Colégio Municipal Theóphilo Sauer, para o Fórum
Estudantil Interno a realizar-se no dia 25/10, a partir das 08h15min. Convite da EMEI São João Batista,
para Mostra de Projetos no dia 27/10, às 19h30min. Ofício nº 0116/2017 Caixa Econômica Federal –
Superintendência de Negócios Governo e Judiciário Vale dos Sinos, Novo Hamburgo, referente à
celebração do Contrato de Repasse nº 844442/2017 – Operação 1037440-17 que tem por finalidade
“Pavimentação asfáltica em vias do Município de Taquara/RS.” Após a leitura da matéria o Presidente
reforçou um pedido aos Vereadores para os mesmos façam suas indicações aos Títulos de Cidadania deste
ano, lembrando que os Projetos de Decretos Legislativos deverão ser encaminhados à Diretoria Legislativa
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até o dia 13 de novembro de 2017, acompanhados de histórico dos indicados, tendo em vista que a data da
Sessão Solene, onde serão entregues os Títulos está agendada para o dia 30 de novembro do corrente ano,
às 19 horas, neste Plenário. Dando continuidade aos trabalhos o Presidente abriu a Ordem do Dia, na qual
foram deliberadas as seguintes matérias: ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI N° 108/2017
(Executivo nº 085) Autoriza o Poder Executivo a doar 03 (três) terrenos para a empresa Franck F. Müller
Supermercados EIRELLI EPP e dá outras providências. Foi encaminhado pelo Executivo Municipal,
através do Ofício nº 561/2017, Mensagem Retificativa para alterar a Mensagem do presente Projeto de
Lei. A Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização,
apresentaram Pareceres pela aprovação do Projeto em relação à forma e legalidade. O presidente colocou o
Projeto em discussão e o Vereador Régis de Souza fez a seguinte manifestação: “Presidente só para ficar
registrado em Ata, votei favorável e tal tranquilo – eu encaminhei uma emenda a este projeto, posso estar
enganado, daí o Jurídico pode me corrigir, mas fui orientado que foi devolvido este projeto para o
Executivo retificar a mensagem justificativa, porque quando eu li que tinha uma contra partida que era
para fazer o calçamento na Rua Ignacinha Thomaz Rauber, veio outra informação agora que isso não é
uma condição para não doar, e sim isto é um acordo entre a Prefeitura ou entre eles lá que vai vim um
recurso aí para fazer lá a rua. Então é diferente o projeto original do retificado. Eu até gostaria que fosse
lido qual é a justificativa inicial e qual é a justificativa retificada e que isto seja constado em Ata só para
ficar bem claro, porque eu entendi uma coisa – lógico retificaram, é direito até porque o que eu queria
buscar com a emenda era que fosse uma obrigação pela empresa que está recebendo o patrimônio
público, lógico vai fazer um investimento tem toda uma situação muito maior, se isso somar a questão de
retorno para o município com o calçamento da rua é insignificante querer discutir isso, mas é uma coisa
que estava no projeto. Então por isso que apresentei uma emenda, para ser um artigo da lei a obrigação
do calçamento da rua, mas daí a Câmara já tinha tomado algumas iniciativas e foi contatado no
departamento jurídico da prefeitura e foi retificada esta justificativa. Então gostaria que fosse
especificada a primeira justificativa e a segunda com retificação agora.” Atendendo ao pedido do
Vereador Régis, o Presidente solicitou a seguinte leitura: - Mensagem Retificativa da mensagem do PL
085/2017: Apresentamos para apreciação e deliberação desta Colenda Câmara de Vereadores, o projeto de
lei que visa autorizar o Poder Executivo, a doar terrenos urbanos à empresa Franck F. Müller
Supermercados EIRELLI EPP. A doação prevista neste projeto tem por finalidade incentivar novos
investimentos, ampliar o desenvolvimento econômico e a criação de emprego em nosso Município. A
empresa beneficiária desenvolve suas atividades há anos no Município, possui 03 (três) lojas em bairros
distintos, demonstrando efetivamente que cria empregos e traz retorno ao Município. Este novo
investimento será a construção de um depósito e atacado, na Rua Ignacinha Thomaz Rauber, onde já
possui outros 03 (três) terrenos, que em somatória aos que se trata a presente doação, atenderá a amplitude
pretendida para a construção deste novo empreendimento. O investimento visa um faturamento mensal de
até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), prevê a contratação imediata de 80 (oitenta) funcionários e
investimentos iniciais em aproximadamente R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Atenta-se que o
incentivo previsto nesta proposição se dá na intenção de alcançar espaço hábil para a construção do
depósito e atacado da empresa. A intenção do Poder Executivo é auxiliar novos empreendimentos, e hoje
Taquara não possui nenhuma empresa de grande porte com atuação nesta área, este novo investimento
auxiliará outros comércios varejistas de nossa cidade e região, facilitando as atividades e o
desenvolvimento econômico destes estabelecimentos, resultando em mais empregos e renda para o
Município. Assim, ficamos na expectativa na devida apreciação e aprovação dos Nobres Edis. As demais
disposições do Projeto de Lei permanecem inalteradas. – Segue descrito o parágrafo retirado do Projeto
original: “Importante ressaltar que a empresa beneficiária, no âmbito desta parceria como o Município e
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visando o interesse público, pavimentará a Rua Ignacinha Thomaz Rauber e doará ao Município uma
área de terra de 396,00m², cadastrada sob a matrícula de nº 48.493, (terreno em frente aos que receberá
do Município) aonde deverá ser construído uma praça de lazer, beneficiando o Município e os munícipes
moradores da localidade e arredores.” Também falaram sobre a matéria constante no Projeto os
Vereadores Sirlei Silveira, Roberto Machado, Guido Mario e Telmo Vieira. Posto em votação o Projeto de
Lei, este foi aprovado por unanimidade dos presentes, estando ausente o Vereador Levi Batista (falta
justificada). 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. A Comissão de
Constituição e Justiça apresentou Parecer pela aprovação do Projeto em relação à forma e legalidade.
Posto em discussão, seguido de votação o Projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes, estando
ausente o Vereador Levi Batista (falta justificada). Falou sobre a matéria o Vereador Guido Mario.
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). A Comissão de
Constituição e Justiça e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização, apresentaram Pareceres pela
aprovação do Projeto em relação à forma e legalidade e o mesmo foi aprovado por unanimidade dos
presentes, estando ausente o Vereador Levi Batista (falta justificada). 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. A Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de
Orçamento, Finanças e Fiscalização, apresentaram Pareceres pela aprovação do Projeto em relação à
forma e legalidade e o mesmo foi aprovado por unanimidade dos presentes, estando ausente o Vereador
Levi Batista (falta justificada). Na sequência o Presidente com a concordância dos demais Vereadores
colocou em bloco a votação das proposições adiante e as mesmas foram aprovadas por unanimidade dos
presentes, estando ausente o Vereador Levi Batista (falta justificada). Requerimento n° 234/2017 - Ver.
Guido Mario Prass Filho: Votos de Congratulações à jovem Marjana Foscarini, pela conquista de mais um
importante troféu – ouro no Torneio Estadual Iniciantes e Aspirantes N1 e N2, da Federação Gaúcha de
Patinagem, no dia 30 do corrente mês e ano, na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. Requerimento n°
235/2017 - Ver. Guido Mario Prass Filho: Votos de Pesar, pelo falecimento da sra. Margarete Ritzel,
ocorrido no dia 20/10/2017. Requerimento n° 236/2017 - Ver.ª Sandra Beatriz Schaeffer: À Mesa Diretora
- pedido de licença do mandato de Vereadora, de acordo com o Artigo 17, inciso I, letra b, do Regimento
Interno desta Casa, a partir de 01 de novembro de 2017 a 15 de novembro de 2017, para tratar de interesse
particular, sem qualquer remuneração, e que seja convocado suplente, para igual período, nos termos
regimentais. Requerimento n° 237/2017 - Ver. Adalberto Carlos Soares: À EGR - substituir as placas de
sinalização de trânsito que indicam a velocidade máxima permitida hoje existentes no trecho da ERS 239,
desde o viaduto (sentido Parobé/Taquara), até o Supermercado Nacional (Km 51), que é de 80km/h.
Sugiro que providencie placas sinalizadoras de 60 Km/h, neste trajeto. Requerimento n° 238/2017 - Ver.
Telmo Vieira: À Mesa Diretora - agendar reunião ainda esta semana, com data e horário a definir com a
Diretoria Administrativa do Instituto de Saúde e Educação Vida (ISEV), para prestar esclarecimento sobre
o Hospital de Taquara. Requerimento n° 239/2017 - Ver. Moisés Cândido Rangel: À Mesa Diretora - que
seja agendada reunião com data e horário a definir, com o Comando da Brigada Militar de Taquara, para
tratar do abigeato no Interior de nosso Município. Requerimento n° 240/2017 – Em nome da Casa: Votos
de Pesar, pelo falecimento do sr. Alceu Martins, ocorrido no dia 10/10/2017. Indicação n° 493/2017 - Ver.
Adalberto Carlos Soares: Conserto de um buraco oriundo de cano de esgoto, na Rua Oswaldo Aranha, nº
1581 no Bairro Empresa. Indicação n° 494/2017 - Ver. Adalberto Carlos Soares: Conserto de luminária na
ERS 239, em frente ao Comercial de Combustíveis Bley, (Posto Bley). Indicação n° 495/2017 - Ver.
Adalberto Carlos Soares: Conserto de lâmpada na Rua José Gonçalves das Neves, nº 640 no Bairro
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Mundo Novo. Indicação n° 496/2017 - Ver. Adalberto Carlos Soares: Limpeza e nivelamento com aterro
em terreno situado na esquina das Ruas Palmeiras das Missões com Seberi, no Bairro Empresa. Indicação
n° 497/2017 - Ver. Daniel Laerte Lahm – Preto: Ensaibramento da Rua dos Remédios no Bairro Santa
Rosa. Indicação n° 498/2017 - Ver. Régis Bento de Souza: Verificar e se possível tomar providências com
relação à lagarta (bicho cabeludo) encontrada nas Escolas Municipais. Indicação n° 499/2017 - Ver.
Roberto Machado de Oliveira: Melhorias no início da Rua Farrapos, quem vem pela Rua Picada Gravatá,
pois neste trecho há muitos buracos que dificultam a trafegabilidade. Indicação n° 500/2017 - Ver. Guido
Mario Prass Filho: Conserto de um bueiro que se encontra obstruído na Rua dos Comerciários, Bairro
Santa Rosa. Indicação n° 501/2017 - Ver.ª Mônica Juliana Facio: Providências com relação ao acúmulo de
água em um terreno na Rua Germano Paiva que fica ao lado do nº 1378. Pedido de Informação n°
088/2017 - Ver. Roberto Machado de Oliveira: Solicita a relação analítica de todos os débitos e
parcelamentos existentes de responsabilidade junto a Administração Tributária do Município de Taquara,
bem como a informação das parcelas pagas até aqui e as referidas datas de pagamento. 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,
lhes desejando uma boa noite. Iniciou seu pronunciamento falando sobre a forma de cuidar das pessoas,
ciente por estar sendo enfática com esse tema, sentindo a necessidade como cidadã taquarense e
educadora, de trazer este debate a tona, todas as vezes que achar necessário para que se avance nesse tema,
já que segundo ela, muito se tem falado a respeito de pedofilia, tanto nos veículos de comunicação
nacionais e estaduais, bem como regionais e municipais. Relatou que na última semana, ocorreram dois
casos de pedofilia próximos, apontando que sempre que se pensa em pedofilia, é em relação
adulto/criança, porém pedofilia também está em relação adulto/jovem, e adulto/adolescente, e estes dois
casos que aconteceram e chegaram a ela, referiam-se a duas meninas, uma de 13 e uma de 14 anos, as
quais foram seduzidas por homens de mais de 30 anos. Pediu então que os servidores da Casa fizessem um
encaminhamento e chamamento da Comissão de Educação e da Frente Parlamentar de Homens Pelo Fim
da Violência Contra a Mulher, para que se reúnam chamando também Conselho Tutelar, Polícia Civil,
Brigada Militar, para que se avance nesse tema, que vem sido discutido nos últimos tempos. Com relação
as idades das meninas, muitos pensam que elas já tem competência cognitiva e emocional para saber
distinguir o que é certo do que é errado, mas afirmou que uma menina ou um menino de 13, 14 ou 15
anos, não estão em paridade de relação emocional, cognitiva e emocional com um homem ou com uma
mulher de 30 anos, por ser uma relação desigual, e é isso que se deve pensar. Apontou o velho ditado que
diz que se tem corpo de mulher, deve ser tratada como mulher, entre outros, devem ser combatidos
efetivamente, justificando que se não é uma relação justa, é um crime, e sendo crime, deve ser combatido,
e afirmou acreditar que a Câmara tem condições de trabalhar nessa perspectiva e mobilizar a sociedade
taquarense para combater a pedofilia onde quer que esteja acontecendo. Lembrou que na última operação
da Polícia Federal, chamada Luz das Crianças, foram apreendidos materiais como histórias em quadrinhos
que diziam para as crianças que era algo normal, ter relações sexuais com adultos, e um manual com
100 páginas dizendo como é possível aliciar crianças e jovens, em porta de escolas, igrejas, e todos os
espaços. Dirigiu-se então aos pais e mães, pedindo que por gentileza monitorem Facebook e Whatsapp,
pois já disse em outro momento que 76% dos pedófilos de todo o mundo estão no Brasil, e que a cada mês
a Polícia Federal descobre em torno de mil sites de pedofilia e pornografia infantil, o que é um fato.
Continuou dizendo que essa operação citada anteriormente apreendeu mil pessoas, e o delegado em
entrevista ainda falou que poderiam ser apreendidas dez mil pessoas, apresentando assim, uma rede muito
grande, e que está espalhada por todo o país, e grande parte desses meninos e dessas meninas que são
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aliciadas, é pelas redes sociais, sendo seduzidas por estes adultos que não tem uma boa índole, são
criminosos e não devem estar presos. Encerrou orientando as famílias a tomarem esse cuidado e desejando
a todos uma excelente semana, e desejando também que a cada dia se desenvolva mais a empatia e menos
o ódio. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou a Mesa Diretora, e as demais
pessoas presentes no Plenário. Lembrou-se da promessa que foi feita, de se fazer a Estrada da Cachoeira
na sexta-feira que antecedeu a essa Sessão, contudo mencionou ter ficado na promessa. Relatou ter
carregado uma silagem no sábado, próximo ao km 18, e na parte de Rolante era um “tapete”, diferente da
de Taquara, dizendo ter carregado apenas metade da carga para não estragar a caminhonete. Apontou que
o Luis (Secretário de Obras) deveria dar uma força, pois cada vez fica pior e chegaria a um ponto que
gastariam diversas viagens de cascalho e saibro sem necessidade caso fizessem os reparos o quanto antes e
tirassem a água da estrada. Sugeriu que essas autoridades coloquem a mão na consciência que os
produtores estão produzindo para pagar impostos ao Município, e segundo o Vereador, o Prefeito deveria
pegar seu carro e ir até aquela localidade para que entenda a situação, e ainda afirmou que a agropecuária
produz mais que todo o restante do município, e é um lugar que se vem pedindo reparos a tempo. Disse
ainda que no Loteamento Tito a Prefeitura faz um trabalho e perde, portanto seria necessário buscar
alguma alternativa com um bueiro ou algo do tipo, pois precisa ser feito. Relatou que quando foi votado o
projeto do parcelamento do RPPS que era de sete milhões (de reais), que o prefeito acabaria não pagando,
pois pagou a primeira parcela e está devendo quase quatro milhões (de reais) novamente, parcelado.
Lembrou que havia falado em outro momento, ainda assim disseram que seria feito concurso, o que não
foi feito e insistiram no parcelaram. Explicou que atualmente o que tinha aplicado no Fundo era de mais
ou menos o que deve estar de parcelamento. Disse também que o Governo, como fez com o IAPI,
IAPFESP, IAPETEC, anos atrás, queria fazer atualmente, “colocando a mão” nesses fundos para que
acabem todos no INSS. Expressou não ter mais esse problema, mas os futuros funcionários precisaram
olhar isso de frente, pois não se tem mais o que fazer, pois se ele tivesse certeza que o município fosse
crescer de 8% a 10% no ano, diferentemente o município vai deixando o RPPS em uma situação difícil e
vai ficando muna situação difícil, e caso o Município não cresça, inviabilizaria outras coisas, por precisar
pagar o parcelamento, como o parcelamento da RGE, INSS, asfalto, desejando que o Prefeito não consiga
pegar mais quatro milhões (de reais), pois se conseguir, o Município estaria devendo metade da receita
apenas em parcelamento anual, tornando difícil de “tocar”. Apontou que na situação atual todos dizem que
o Município está crescendo, contudo ele mesmo não tem visto nada disso, até porque é movimentado no
comércio de Taquara algo em torno de 150 a 170 mil (reais) por mês para o comércio local, e começou a
reduzir muito nas farmácias e nos mercados, provando que não há crescimento, pois se houvesse, não teria
redução. Lembrou que antigamente, sextas-feiras era difícil de caminhar nas calçadas, e atualmente
quando tem alguém no banco, é para acertar alguma conta, não vendo esse crescimento que o Governo
prega, até porque se observar a situação do estado, não se vê crescimento. Explicou então um maior
problema, pois segundo ele, os que não plantaram ainda para o ano seguinte, devem se preparar para um
crescimento menor ainda, pois ao final do mês de outubro, houve produtores que de mil hectares, plantou
duzentos, o que é um grande problema e afirmou que no ano seguinte se voltaria a falar nisso, quando
lembraria assim como lembrou do parcelamento, quando disse ser “conversa” a história de concurso, e que
com relação ao Fundo o Prefeito parcelaria novamente, e foi o que aconteceu. Encerrou dizendo
preocupar-se com os funcionários, e também com o município, que não crescendo o que precisaria crescer,
resultaria na falta de verba em diversos lugares. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES
DA SILVEIRA (PTB): Cumprimentou a Mesa Diretora e a todos que estavam acompanhando a Sessão.
Informou ter estado no programa Painel 1490 da Rádio Taquara com o Vinícius, onde discorreu sobre a
prestação de contas apresentadas pelo Lar Padilha e pelo Hospital Bom Jesus, com relação ao Troco do
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Carinho e Troco da Saúde. Apontou que quando estavam falando sobre valores, prestação de contas, e a
seriedade dos programas, e uma pessoa entrou em contato com o Vinícius, oferecendo o valor de
R$ 1.000,00, o qual foi intermediado pelo Rotary, possibilitando que a pessoa fosse ao Hospital Bom
Jesus e fizesse sua doação. Apontou que essa pessoa não quer que seu nome seja citado, mas sabia que
estava se referindo a ela, e agradecendo-lhe por entender que o programa é sério e tem transparência.
Relatou também que no momento do programa o Vinícius relatou que o cliente pode pedir – pois durante
o programa pessoas disseram que alguns comércios estão com a caixa escondida – para que o dono do
comércio coloque a caixa em um lugar de maior visibilidade, o que traria uma maior arrecadação ao
programa. Disse também que o lixo é um grande problema de todas as comunidades, e lixo, segundo a
Vereadora, também é dinheiro. Relatou que preocupados com isso, o Rotary, a Secretaria de Educação e a
FACCAT, estavam organizando o Fórum Municipal Lixo Zero Taquara, o qual aconteceria dia 27 de
outubro na FACCAT, convidando a todo o Legislativo Taquarense para que se fizesse presente, o que
seria uma importante participação, pela necessidade de se divulgar ao munícipe taquarense, do quanto o
lixo traz dinheiro e o quão importante é a separação do lixo, o que reverteria em valores para a cooperativa
que faz a seleção. Lembrou também haver um programa em que as instituições e escolas municipais
podem atuar vendendo o lixo, arrecadando e chamando a Cooreli para comprar, dando uma maior reversão
financeira aos cooperativados. Encerrou mencionando seu envolvimento no lançamento do curtametragem “O Retrato Oval”, o qual retardaria, devido ao Fato de ter estragado o canhão do cinema onde
passaria o lançamento do filme, portanto seria programada uma nova data para o lançamento deste
curta-metragem dirigido por Juliana Daniela Schneider. Agradeceu o tempo cedido e desejou a todos uma
excelente semana. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES (PP): Saudou o Presidente da
Câmara, e a todos os demais presentes. Iniciou mencionando ter sido votado um importante projeto do
Executivo, referente a cedência de um terreno para o Supermercado Muller fazer um empreendimento no
Bairro Cruzeiro do Sul, que é uma troca, afinal o Município receberia outro terreno onde seria feita uma
praça, assim como o calçamento da rua, adiantando que nos dias seguintes seria apresentado um novo
projeto com a permuta da troca. Informou também estar encaminhando um requerimento para a EGR para
verificação da situação do trânsito na ERS-239, do viaduto da ERS-115 até o Nacional, justificando que
naquele trajeto existem alguns comércios locais, como mercado, loja de tintas, piscinas, oficina, assim
como o depósito de postes da RGE, e naquele local existem placas de 80km/h, pedindo para que alterem a
velocidade para 60km/h, dando maior segurança as pessoas que atravessam a rodovia diariamente.
Solicitou ainda a secretaria competente a limpeza de um terreno no Bairro Empresa, na Rua Palmeira das
Missões, onde os moradores pedem por uma limpeza e aterramento, para possivelmente no futuro ser
colocada uma quadra de areia esportiva para que as crianças possam jogar futebol. Também solicitou o
conserto de um buraco na Rua Osvaldo Aranha, em frente ao número 1581, o que já foi pedido algumas
vezes para a Secretaria de Obras e ainda não foi solucionado. Fez também o pedido para que se faça a
troca de uma lâmpada na rodovia ERS-239, em frente ao Posto Bley, que está às escuras e pediu para que
o setor de iluminação faça essa troca o mais rápido possível, assim como a troca de outra lâmpada na Rua
José Gonçalves das Neves, em frente ao número 640 no Bairro Mundo Novo. Encerrou agradecendo e
desejando a todos uma boa semana. VEREADORA CARMEM SOLANGE KIRSCH DA SILVA
(PTB): Cumprimentou o Presidente da Câmara e a todos os demais. Iniciou mencionando uma reunião
que no exercício do Vereador Telmo como Prefeito, realizou-se na quinta-feira, para se tratar sobre a
trafegabilidade dos veículos que circulam em frente ao Posto 24h na Rua 17 de Julho, juntamente do
Secretário de Mobilidade Urbana, Lorival da Rosa. Salientou a importância de se tomar uma providencia
urgente quanto a essa rua, pois é de mão dupla e com estacionamento em ambos os lados, e apontou estar
complicado por a rua ser muito estreita e estar acontecendo muita quebra de espelhos. Afirmou ter ficado
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acertado que o Secretário tomaria providencias quanto a essa questão. Disse ainda que passando pelo
Bairro Santa Teresinha, passou pela Rua Adolfo Knauth, e pediu as autoridades que tomassem uma
providencia urgente por haver um esgoto correndo a céu aberto por uma quadra, afetando quatro ruas.
Mencionou estar ciente da dificuldade do município, mas acredita ser de extrema importância que se
contrate uma desentupidora para realizar esse trabalho, amenizando a situação, pois o mau-cheiro,
segundo a Vereadora, está muito forte e as pessoas precisam passar por cima. Parabenizou ao Município,
juto a Secretaria de Educação pela palestra com o tema “Rumo a Consciência Alimentar”, realizada na
quarta-feira anterior a essa Sessão, com diretores e coordenadores pedagógicos da Rede Municipal de
Ensino. Alegrou-se com essas ações realizadas nas escolas, que melhorariam ainda mais a alimentação das
crianças e adolescentes, o que também contribui com a agricultura familiar em Taquara, pois naquele
momento, aproximadamente 75% da merenda escolar era composta por alimentos comercializados pelos
Produtores Rurais do Município, salientando a importância, por se ter a consciência de que as crianças
estavam acima do peso, o que futuramente acarretaria em doenças, fazendo com que a saúde do município
fique cada vez mais frágil, apontando que se conseguirem fazer com que as crianças conscientizem-se da
necessidade de se ter hábitos alimentares sadios, estes problemas não aconteceriam futuramente.
Comunicou que no domingo seguinte, dia 29, aconteceria uma grande festa da Escola EMEL, no salão de
Santa Cruz da Concórdia, onde seria servido um almoço, e a tarde ocorreria uma programação com
premiação da Rainha da Escola, também aconteceria um Leilão, e por último, uma reunião dançante com a
Banda QM Show, convidando a todos os vereadores e a população. Encerrou agradecendo. VEREADOR
GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou o Presidente da Câmara, e a todos que acompanhavam a
Sessão. Iniciou referindo-se aos Votos de Pesar encaminhados ao Alceu Martins e a jovem Margarete
Ritzel. Falou um pouco então sobre Alceu Martins, quem segundo ele, foi um idealizador, ajudando muito
a cidade de Taquara, enquanto foi Prefeito de Taquara, por ter possibilitado a criação da Fundação que
administra a FACCAT, entre outras ações, elogiando-o amplamente. Desejou boas-vindas ao Vereador
Beto, o qual assumira por 30 dias, desejando que este possa apresentar as demandas da comunidade,
debatendo os projetos, para que se possam dar dias melhores aos cidadãos. Informou estar encaminhando
um pedido para conserto de canalização de esgoto na Rua dos Comerciários, Bairro Santa Rosa.
Mencionou ter participado de uma reunião na Câmara com a Poliana, referente a uma questão
fundamental, que são os postes de madeira do município. Alegrou-se em saber que de 2012 até o presente
momento, muitos postes foram instalados, e o município com quase 16 mil postes, já foram substituídos
em torno de 9.800 postes, na cidade e interior, faltando 5600 postes de madeira que trazem grande
preocupação muito grande para a população. Agradeceu pela reunião, pois conseguiram tirar algumas
dúvidas. Apontou que sempre que a RGE substituísse um poste, seria de responsabilidade da RGE ou da
empresa subsidiada a colocar novamente a lâmpada ou levá-la até a secretaria de obras, ficando de
responsabilidade do Município de efetuar a ligação. Disse ainda que estaria torcendo para que o mais
rápido possível se estivesse com todos os postes de concreto na cidade, afinal cobram postes de concreto,
contudo fornecem energia através de postes de madeira que muitas vezes estão podres, deixando para
trocar após vendavais que criam prejuízos para diversas pessoas. Apontou que justificam atender diversos
municípios, contudo, espera que priorizem Taquara, pois foi feita uma lei com relação a isso. Agradeceu o
tempo cedido, desejando que ficassem todos com Deus e desejando-lhes uma boa semana. 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
acompanhavam a Sessão. Externou sua satisfação, agradecendo ao Prefeito e ao Vice-Prefeito por poder
ter estado à frente do Executivo Municipal, tendo uma experiência inarrável, pois segundo ele, os
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Vereadores como representantes da comunidade, legislam em detrimento de zelar pelo bem estar da
comunidade e muitas vezes, fazendo excessivas cobranças ao Executivo Municipal para que junto a
Secretaria Competente, proceda om as melhorias. Afirmou entender que o Município de Taquara possui
uma receita bastante complicada, pois a grande problemática está na situação financeira do município.
Parabenizou o Prefeito Municipal por todos os encaminhamentos feitos até aquele presente dia, pois
segundo o Vereador, quando se está no lugar de um gestor, se coloca a pensar diferente, pois pensou
diferente enquanto lá estava, mas nada diferente do que já vinha comungando com a comunidade. Dizendo
que as pessoas de bem, as quais são parceiras do município, identifica a questão financeira como uma
grande dificuldade de se avançar nas questões de melhorias no município. Identificou também que com
pessoas que comungam do mesmo pensamento de querer o melhor para o município fazendo algo a mais,
tornam-se parceiros do município, e com isso, fazem com que o Município realmente execute as melhorias
contempladas pela benevolência da comunidade. Informou que de quinta à sexta-feira, esteve à frente do
Executivo Municipal, onde fez alguns encaminhamentos, juntamente dos Vereadores em algumas
demandas, sendo uma delas, a questão da Rua 17 de Junho, que faz parte do Posto 24h, argumentando
sobre a sapiência da problemática que se tem no trânsito. Cedeu um aparte ao Vereador Guido Mario
Prass Filho, o qual agradeceu ao Vereador Telmo por ter lhe recebido com uma comitiva de Vereadores,
junto ao Secretário, o que segundo ele é algo muito importante, e entende que vão mais veículos ao Posto
de Saúde do que a própria Prefeitura. Apontando esperar que essa mudança trouxesse facilidade para os
usuários do SUS e agricultores que dependem do Sindicato. Retomou a Palavra então o Vereador Telmo
Vieira, dizendo ao seu colega que não lhe agradeça, pois como ele, comunga do mesmo pensamento,
lembrando que seu colega já havia feito dois requerimentos e lembrando ser essa uma área muito
movimentada. Disse ainda que na questão de Mobilidade Urbana tudo pode ser mudado, e se não der
certo, se tentaria de outra maneira. Mencionou ter recebido outros encaminhamentos, assim como a visita
de alguns empreendedores, além de ter visitado ao Hospital, pois a situação que este enfrenta, lhe perturba
e incomoda, contudo sabe-se de todos os encaminhamentos que o Executivo e Legislativo fazem, pois se
quer o melhor para a comunidade, com um atendimento condizente em zelar pelo bem-estar da população.
Informou ter visitado os educandários de Taquara e parabenizando-lhes, pois segundo ele, as Escolas
Municipais, são agregadoras da comunidade, pois os CPMs das escolas e os Grêmios Estudantis
mobilizam-se para promover eventos para angariar algum fundo que seja remetido em benfeitorias para as
escolas, portanto apontou que essas parcerias ele considera como nobres, e que em momentos difíceis
devem ser estabelecidas no Município. Comunicou que a Prefeitura Municipal de Taquara estava passando
por um momento muito sensível, e inerente da situação do Governo Federal e Estadual, que acaba
recaindo sobre o Município, afirmando que o que se precisa na realidade é ter paciência, contando com um
gestor que se preocupe, como o Prefeito Tito tem se preocupado, e que as coisas aconteçam de modo
eficiente em dar o atendimento para a comunidade. Citou o que o Vereador Guido havia dito
anteriormente, que no mesmo dia dessa Sessão, havia acontecido uma reunião com a RGE, referente à
preocupação de todos com a troca dos postes de madeira por postes de concreto, onde foram informados
por ela que isso vem acontecendo, e comunicou à comunidade que quando algum cidadão tiver um poste
que apresenta risco, estanho em situação precária, que entre em contato, pois explicou que na conta de luz
há um e-mail e um telefone, por onde se entra em contato direto com a ouvidoria da RGE, que tem quatro
dias para atender a comunidade, solicitando então que os moradores se comuniquem e fiquem atentos para
reivindicar diretamente a ouvidoria da RGE. Encerrou dizendo ter mais o que falar, agradecendo a Deus
por estar representando sua comunidade e por lhe conceder saúde, e desejando a todos uma boa semana.
Nada mais havendo a tratar, às 19h40min, o Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária,
convocando a próxima para o dia 30 de outubro de 2017, às 18h, no Plenário desta Casa. E, para constar,
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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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