ATA Nº 4.240
Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às dezoito horas e cinco minutos, no
Plenário da Câmara de Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 39ª (trigésima nona) 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), Magali Vitorina
da Silva (PTB), Marlene Terezinha Haag (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC – Vice-presidente),
Mônica Juliana Facio (PT - Secretária), Nelson José Martins (PMDB), Roberto Machado de Oliveira
(PSDB), Sandra Beatriz Schaeffer (PP) e Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB). Ausente o
Vereador Régis Bento de Souza (PMDB). 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. Após o Presidente também convidou o senhor Hélio Cardoso Neto, Vice-Prefeito
de nossa cidade para fazer parte da Mesa Diretora. Em seguida, conforme Requerimento nº 233/2017, de
autoria do Vereador Guido Mario, foi realizada Homenagem Especial ao Conselho Regional de
Contabilidade do RGS, pela passagem dos 70 anos de fundação. Neste ato foram concedidos Certificados
de Reconhecimento aos seguintes homenageados: Antônio Palácios – Presidente do Conselho Regional;
Ana Tercia Lopes Rodrigues – Vice-Presidente de Gestão do Conselho Regional e Cristiano Gomes –
Delegado Regional do Conselho. O Vereador Guido Mario, proponente desta Homenagem fez um breve
discurso, onde prestou sua homenagem aos convidados e após a senhora Ana Tercia, falou em nome dos
demais integrantes do Conselho Regional de Contabilidade. Ao final da Homenagem o Presidente
concedeu a palavra ao Vice-Prefeito, senhor Hélio Cardoso. Depois disso, conforme Requerimento do
Presidente do Conselho de Acompanhamento de Gestão do Hospital Bom Jesus, senhor Fábio Brack
(Assessor Jurídico desta Casa), o Presidente concedeu a palavra ao mesmo, para fazer uso da Tribuna pelo
tempo de até 15min, para explanação de assuntos pertinentes ao referido Conselho. Nesta explanação o
senhor Fábio iniciou dizendo que falaria em seu nome, assumindo pessoalmente a responsabilidade pelas
palavras. Referiu sobre uma Comunicação recebida nesta Casa, na última sexta feira (27), do Ministério
Público Federal, o qual passou a ler o despacho, em que relata as informações juntadas aos autos de um
procedimento administrativo para acompanhar as atividades do Conselho. De acordo com o despacho, em
uma das atas, consta a notícia de que o senhor Fábio Brack possui sociedade em seu escritório com o
Vice-prefeito desta cidade, portanto no documento consta ser necessário seu afastamento deste Conselho.
O senhor Fábio salientou ainda que a representante do MPF enviou ofício endereçado ao Presidente desta
Casa, concedendo o prazo de 48 horas para a Câmara revogar a indicação de seu nome no Conselho,
apontando outro representante para compor o mesmo. Após finalizou sua manifestação dizendo que em
seu escritório nunca celebrou e nunca recebeu nenhum centavo de qualquer ente público e acredita haver
uma latente ilegalidade no referido ato do MPF. Nesse sentido pediu seu afastamento em definitivo do
Conselho de Acompanhamento de Gestão do Hospital, como indicado do Poder Legislativo, mas se
colocou à disposição para contribuir e desejou que o Hospital de Taquara volte a andar com as próprias
pernas e a população volte a ter o atendimento. Após o uso da Tribuna o Presidente falou da necessidade
de dar continuidade às ações referentes ao Hospital e mediante a isso indicou o servidor de carreira desta
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Casa Legislativa, senhor Evandro de Melo, para representar este Poder junto ao Conselho de
Acompanhamento de Gestão do Hospital de Taquara. A referida indicação foi para decisão em Plenário e
esta foi aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes, estando ausente o Vereador Régis de Souza.
Dando continuidade aos trabalhos o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa decorresse na leitura
dos projetos e da documentação que deu entrada nesta Casa para publicidade dos mesmos. Ofícios do
Senhor Prefeito: Nº 576/2017, encaminha Leis Municipais nº 6.019, 6.021 e 6.022, sancionadas em 24 de
outubro de 2017 e 6.023 e 6.024, sancionadas em 26 de outubro de 2017. Nº 582/2017, solicita retirada de
pauta do Projeto de Lei nº 100/2017, que trata sobre o reajuste anual das remunerações dos servidores
públicos municipais de Taquara, relativo ao ano base de 2016 e 2017. Requerimento: Com base no inciso I
do art. 142 do Regimento Interno desta Casa, Vereador Guido Mario Prass Filho solicita retirada do
Projeto de Lei nº 115/2017, que 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. Publicidade de Projetos de Lei e de Moção:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 005/2017 - VER. NELSON JOSÉ MARTINS: Concede o
Título de Cidadão Taquarense ao senhor João Carlos Silva de Souza. MOÇÃO DE APELO Nº 021/2017 EM NOME DA CASA: Para assegurar a prorrogação dos prazos e a liberação de recursos financeiros
referentes aos projetos de Esgotamento Sanitário da região. Correspondência recebida: Moção de Apelo
da Câmara de Vereadores de Rolante, referente à prorrogação dos prazos e liberação de recursos
financeiros aos Projetos de Esgotamento Sanitário das cidades que compõem a Bacia Hidrográfica do Rio
dos Sinos. Convite da Escola Municipal Calisto Letti, para o 8º Fórum Estudantil Interno, no dia 31/10, às
19h com o tema: “Do presente que temos ao futuro que queremos”. 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° 107/2017 (Executivo nº 091) Estabelece não incidência de Contribuição de Melhoria por
obras de pavimentação realizadas com recursos de Emendas Parlamentares Federais. 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. Posto em discussão, seguido de votação o Projeto
foi aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes, estando ausente o Vereador Régis de Souza.
Falaram sobre a matéria os Vereadores Nelson Martins e Levi Batista. PROJETO DE LEI N° 118/2017 VER. NELSON JOSÉ MARTINS: Denomina de EKOBIO uma Rua do Município de Taquara/RS. A
Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer pela aprovação do Projeto em relação à forma e
legalidade e o mesmo foi aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes, estando ausente o
Vereador Régis de Souza. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 003/2017 - VER. MOISÉS
CÂNDIDO RANGEL: Concede o Título de Cidadão Taquarense ao Pastor Jonatã Cezar Rodrigues. Foi
apresentada Emenda Retificativa, pela Vereadora Sirlei Silveira. A Comissão de Constituição e Justiça é
pela aprovação do Decreto Legislativo e Emenda em relação à forma e legalidade. Posta em votação a
Emenda, esta foi aprovada por unanimidade dos presentes (treze votos favoráveis), com ausência do
Vereador Régis de Souza. Na sequência, posto em votação o Projeto de Decreto Legislativo com a
Emenda Retificativa, este foi aprovado por unanimidade dos presentes (treze votos favoráveis), com
ausência do Vereador Régis de Souza. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 004/2017 VER.ª SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER: Concede o Título de Cidadã Taquarense a Senhora Zélia
Luiza Nikolay. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer pela aprovação do Projeto em
relação à forma e legalidade e o mesmo foi aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes, estando
ausente o Vereador Régis de Souza. PROJETO DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 006/2017
- MESA DIRETORA: Declara Ponto Facultativo no dia 03 de Novembro de 2017, com posterior
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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. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou
Parecer pela aprovação do Projeto em relação à forma e legalidade e o mesmo foi aprovado por
unanimidade dos Vereadores presentes, estando ausente o Vereador Régis de Souza. 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 Régis de
Souza. Requerimento n° 241/2017 - Ver. Roberto Machado de Oliveira: À Mesa Diretora - que seja
agendada reunião no dia 09 de novembro de 2017, às 9 horas, nesta Casa, para tratar sobre uma grave
situação que vem ocorrendo em uma residência que se encontra abandonada na Rua Coronel Diniz, ao
lado da Praça Beira Rio, no Bairro Santa Teresinha. Requerimento n° 242/2017 – Em nome da Casa:
Votos de Pesar, pelo falecimento do sr. Valdir Kohlrausch, ocorrido no dia 24/10/2017. Requerimento n°
243/2017 - Ver. Guido Mario Prass Filho: Votos de Pesar, pelo falecimento da sra. Jéssica Maria da Silva,
ocorrido no dia 26/10/2017. Requerimento n° 244/2017 - Ver.ª Carmem Solange Kirsch da Silva, Ver.
Moisés Cândido Rangel, Ver.ª Mônica Juliana Facio, Ver.ª Marlene Terezinha Haag, Ver. Régis Bento de
Souza, Ver.ª Sandra Beatriz Schaeffer e Ver.ª Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira: À Mesa Diretora que seja agendada reunião para o dia 08 de novembro, às 9 horas, para dar continuidade ao assunto
relacionado à segurança e melhorias na Praça da Bandeira, bem como outros assuntos sobre a segurança
pública dos munícipes taquarenses. Indicação n° 502/2017 - Ver. Roberto Machado de Oliveira:
Recolhimento de lixo (amontoados de galhos seco), na Rua Mato Grosso, esquina com a Rua Pernambuco,
fundos com a quadra de esporte da Igreja Católica, no Bairro Santa Teresinha. Indicação n° 503/2017 Ver. Roberto Machado de Oliveira: Limpeza com posterior notificação do proprietário em um terreno
baldio situado na esquina das ruas Pernambuco com Emílio Dreyer, no Bairro Santa Teresinha. Indicação
n° 504/2017 - Ver. Roberto Machado de Oliveira: Recolhimento de entulhos que se encontra na Rua
Paraná, defronte ao nº 840 e posteriormente o responsável pelo descarte indevido seja notificado.
Indicação n° 505/2017 - Ver. Roberto Machado de Oliveira: Providências com relação ao cabo de
abastecimento de energia para luminárias que encontra-se exposto junto ao portão de entrada da Praça
Beira Rio. Indicação n° 506/2017 - Ver. Adalberto Carlos Soares: Desenvolver um projeto para construção
de gavetas em alvenaria no Cemitério Municipal, pois a cada dia que passa há menos lugares disponíveis
para os sepultamentos. Indicação n° 507/2017 - Ver. Adalberto Carlos Soares: Desenvolver um projeto de
reforma em pelo menos uma das salas da capela mortuária de nosso Município, com novo piso, nova
pintura, porta de vidro fumê, instalação de mais tomadas, novos bancos e ar condicionado com mais
potência. Encerrando a Ordem do Dia o Presidente deu início ao Grande Expediente, concedendo o tempo
de 05 (cinco) minutos a cada Vereador inscrito, seguindo a ordem estabelecida no Artigo 92 do Regimento
Interno desta Casa. PALAVRA EM EXPEDIENTE: VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS
(PMDB): Saudou a Mesa Diretora e aos demais que estavam no Plenário. Iniciou externando uma
informação de alguém da empresa do lixo, o qual disse que o lixo iria parar na região do Bairro Jardim do
Prado, e afirmou que se isso acontecer deveriam pegar o lixo e largar na frente da Prefeitura, pois parece
ser falta de pagamento, então sugeriu que se acertem para que quem paga imposto não fique sofrendo.
Explicou que se a empresa não está recebendo, deveria colocar na justiça, pois segundo ele, outras pessoas
não podem ser prejudicadas pela maneira como se está tratando estes contratos. Sobre a Estrada da
Cachoeira, informou que havia 20 viagens de caco de asfalto com pedra britada lá, e mandou avisar para
pegarem, contudo os particulares pegaram tudo e não apareceu ninguém. Mencionou ainda que hoje
devido ao Rolantchê, a prefeitura de Rolante estava fazendo 300m na estrada de Taquara, o que segundo
ele é uma vergonha. Relatou que a Administração Municipal ainda manda um projeto para a Casa
Legislativa prejudicando os servidores e mantendo essa gente ganhando na prefeitura. Explicou não ser
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contra o CC, pois acredita que a Prefeitura precisa dos CCs, embora tenha demais, pois segundo ele
deveria tirar uns 40 ou 50, mas não é contra, pois alguns destes merecem muito mais do que ganham,
enquanto outros não merecem nem R$ 500,00 pois não fazem nada, apenas fazendo número. Enquanto
salientou que por outro lado, o projeto anterior, que vinha baseado no IGPM, e quisera “passar o cachorro”
na Casa Legislativa, o que explicou que no poker é quando a pessoa faz uma jogada em que é verdade,
mas na realidade está mentindo, e só mudaram porque tentaram enrolar esta Casa, e precisaram mudar,
mostrando que ele estava certo, e agora o projeto viria para ser discutido, vindo correto, do IPCA, apenas
dos valores que não foram pagos devido a lei eleitoral, que poderiam ter sido dados no início do ano, mas
o prefeito tem a prerrogativa de mandar junto do aumento que também não está dando por falta de
dinheiro no município, pelo Prefeito não saber administrar corretamente. Mencionou não saber se quem
teve essa ideia foi um advogado, mas desculpou-se caso seja, pois em sua opinião, este estava mal
intencionado, ou era um advogado de beira de arroio, pois tentaram passar uma mentira, que graças à
comissão, perceberam que estavam tentando jogar nessa Casa como se todos fossem idiotas. Apresentou
uma relação de quanto ganha o padrão do município, que é R$ 1.031,00, que com um aumento de 1%
daria exatamente R$ 10,31 uma vergonha, pois uma Professora de Nível 1 ganharia R$ 12,00 de aumento,
então sugeriu que se dê todo o aumento junto. Apontou que ainda tem tempo de rever essa situação,
simplesmente fazendo cálculos, pois todos sabem que na situação atual não se pode manter empreguismo,
pois se não mudar, certamente ficaria mais complicado ainda. Encerrou dirigindo-se ao Presidente da
Câmara e lembrando que desde 2013 a Câmara não teve, problema algum relacionado a isso, e inclusive
repassando dinheiro para a Prefeitura, portanto está na hora de fazerem a parte deles e reverem esse quadro
que é muito ruim para o servidor. Neste momento, o Presidente da Câmara, Vereador Telmo Vieira
convidou a Vereadora Carmem Solange Kirsch da Silva para que pudesse compor a Mesa juntamente
dele, na ausência dos demais componentes. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA
SILVEIRA (PTB): Cumprimentou a Mesa Diretora e a todos que acompanhavam a Sessão. Registrou que
nesse mesmo dia, o Programa Solidário recebeu a adesão de duas lojas do centro de Taquara, da Nexus
Tecnologia, pedindo caixas para suas duas lojas, e motivados, entraram em contato devido a transparência
e a prestação de contas dada tanto pelo Hospital Bom Jesus quanto do Lar Padilha, referente ao primeiro
valor arrecadado e gasto por essas instituições. Salientou a importância disso, pelo fato de que as pessoas
estavam percebendo a seriedade do programa solidário, e o comprometimento com prestações de contas.
Lembrou que na semana anterior esteve na Rádio Taquara fazendo a prestação de contas e uma munícipe
havia ligado doando R$ 1.000,00 a parte do programa destinado ao Hospital Bom Jesus (Troco da Saúde),
não querendo se identificar, e no mesmo dia dessa Sessão, foram até o hospital, onde a Diretora Vera já
prestou conta do recurso, gastando R$ 1.020,00 em medicamentos, dando R$ 20,00 de contrapartida do
próprio recurso do HBJ. Informou que na semana seguinte o Rotary Club estaria visitando a todos os
comércios para o segundo recolhimento do recurso, que seria novamente destinado ao Lar Padilha e ao
Hospital Bom Jesus. Relatou ter a grata satisfação em ter sido chamada a participar como Convidada
Palestrante do Fórum Estudantil da Escola Municipal Rosa Elza Mertins, onde os alunos de 6º ao 9º ano
assistiram ao filme “A Corrente do Bem” no início do ano letivo e preocuparam-se em fazer exatamente a
proposição do filme, trabalhando em cima do bem ao próximo, portanto as turmas visitaram lares e
projetos, e lembrou ter tido a grata satisfação de receber no Projeto BEM do Bairro Empresa, a visita de
duas turmas de alunos, que foram até o projeto e distribuíram roupas, calçados e alimentos às famílias que
participam do projeto e são mais necessidades. Continuou dizendo ter sito uma grata satisfação falar a
estes alunos, pois não contribuiu, mas saiu com uma grande contribuição, pois jovem imbuído de doar ao
outro aquilo que ele tem de melhor, faz um trabalho que lhe deixa muito alegre, e falou aos jovens sobre
esta felicidade e quão próxima a felicidade está não precisando lançar ao futuro com frases do tipo
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“quando eu me formar serei feliz” ou “quando eu tiver um carro serei feliz”, mas se consegue ser feliz
com o que se tem, devido a felicidade ser algo muito simples. Mencionou ter passado a eles uma
informação da qual gostaria de dividir com todos através de sua fala, pois descobriu que há mais de 90
anos, Einstein escreveu em um papel dentro de um hotel e entregou e um mensageiro uma definição para
felicidade, dizendo que temos que ser felizes com as coisas simples que nos circundam, não precisando
cometer loucuras em busca da felicidade. Disse ainda ter passado aos alunos a importância de um abraço,
e o quão comprovado é, tanto cientificamente como através de depoimentos de psicólogos, que um abraço
deixa os entrelaçados felizes, e o quanto se pode ser feliz e fazer as pessoas felizes abraçando, sendo uma
rica manhã onde passou e recebeu boas energias, aproveitando para parabenizar a direção, assim como os
professores, funcionários e alunos dessa escola pelo excelente seminário e pela prática do bem
disseminada por Taquara. Encerrou agradecendo o tempo dispensado e desejando a todos uma boa
semana. VEREADOR ADALBERTO CARLOS SOARES (PP): Cumprimentou o Presidente da
Câmara e a todos os demais que acompanhavam a Sessão. Mencionou que no domingo anterior teve a
infelicidade de assistir no Fantástico uma reportagem sobre as investigações da Polícia Federal sobre o
Superfaturamento das obras da Copa, o que segundo ele é uma vergonha Nacional, pois atualmente, este
dinheiro, falta para a saúde, para a educação, o que está um caos, e apontou ter visto uma placa de 1,5m
por 1,5m custando R$ 22.000,00 cada, além de transporte de aterro através de caminhões, os quais
cobraram 250km de ida e vinda, sendo que haviam sido locados no próprio Distrito Federal. Externou a
decepção para com os governantes, não generalizando por haver ainda pessoas honestas, contudo, essas
notícias lhe entristecem muito, por procurar sempre fazer as coisas certas. Relatou ter acompanhado
alguns sepultamentos no Cemitério Municipal, e referiu-se a um assunto que já mencionou várias vezes
quanto aos espaços disponíveis no Cemitério, pois atualmente se faz sepultamentos até nas ruas e nos
corredores, e com isso fez uma indicação para que a Administração Municipal faça um projeto ali,
sugerindo também se fazer um remapeamento por se perceber diversas sepulturas abandonadas.
Mencionou outra indicação que tinha, para que fosse feita um reforma em pelo menos uma capela, e seguir
fazendo uma a uma, pois atualmente se tem quatro capelas, mas estas não dão conforto algum para quem
vai até ali velar seu ente querido, solicitando então uma reforma geral de pelo menos uma capela, e nem
que se aumente a taxa, mas que dê mais conforto. Parabenizou a Administração Municipal e demais
organizadores, pela Festa das Crianças, que contou com uma grande multidão, relatando que as crianças
receberem muitos agrados, tendo um custo quase zerado para o Município, devido às parcerias com
empresas. Encerrou agradecendo e despedindo-se até a próxima oportunidade. VEREADORA
CARMEM SOLANGE KIRSCH DA SILVA (PTB): Cumprimentou o Presidente da Câmara, e a todos
os demais presentes na Sessão. Iniciou citando o que disse seu colega, Vereador Adalberto, a respeito da
reportagem do Fantástico, afirmou ser uma vergonha isso tudo, e ao chegar a Câmara de Vereadores,
assistiu a outro absurdo, que segundo ela era mais ridículo ainda a respeito de justiça, afirmando que o
Ministério Público Federal simplesmente mandou um ofício ridicularizando a essa Casa, e por isso diz que
a Câmara de Vereadores atualmente em todo o país, precisa ter sim mais autonomia, mostrando pulso e
dizendo para essa Justiça, que justiça não se tem no país atualmente, pois se tivesse, não estaria hoje
assistindo a isso para chegar ao ponto que chegou. Apontou que muitas vezes Políticos eleitos pelo povo,
vão até Câmaras de Vereadores passar mentiras, o que não pode mais ser admitido, por ser uma vergonha
sentar-se e dizer que a Ponte da ERS-020 estaria pronta em novembro de 2017, e principalmente no último
final de semana, quando o tráfego era intenso devido a Oktoberfest, sendo um absurdo. Afirmou que os
Vereadores devem se unir, pegar o Executivo e mostrar que quem manda na cidade de Taquara são os
Vereadores, pois uma vez um Ex-Prefeito disse que quem manda na cidade é o povo da cidade juntamente
de seus representantes. Apontou que o que deve ser feito de imediato, é pegar a Ata e mostrar no ano
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seguinte colocando nos painéis da cidade, perguntando onde estão os representantes deputados, e
questionando quantos viriam à cidade no ano seguinte pedindo votos e iludindo ao dizer que fariam várias
coisas, mas afirmou que primeiro quer que eles mostrem o que foi feito até o momento. Pediu que se
observasse até as eleições do ano seguinte, e que alguém de fora, só se apresentar o que mandou para essa
cidade, e dizendo que quando sentasse nessa casa, ela não ouviria mais, pois em 10 meses que esteve nessa
Casa, já ouviu muita mentira de autoridades, principalmente do Governo do Estado. Encerrou agradecendo
e desculpando-se por ser uma vergonha o que está acontecendo, colocando-se a disposição. VEREADOR
GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou o Presidente da Câmara e a todos os demais presentes,
salientando a presença do Vereador Suplente Jorginho assim como de sua família. Informou ter
encaminhado um ofício ao Deputado Renato Mölling solicitando uma emenda no valor de R$ 350.000,00
para a construção de um saguão de recepção para os usuários do Hospital Bom Jesus, mencionando que na
semana seguinte este ofício seria referendado pela Câmara e expressou sua torcida para que ele possa
destinar este recurso, devido a importância de se ter uma recepção de qualidade para as pessoas que
acompanham seus familiares e também aos que buscam seu atendimento. Mencionou a Festa das Crianças
que aconteceu no dia anterior a essa Sessão, no Parque do Trabalhador, salientando que não é uma festa da
prefeitura, mas uma festa que empresários e pessoas da cidade dispõem de seus recursos para proporcionar
isso para as crianças. Relatou que algumas pessoas dizem ser gasto da Administração Municipal, além de
pessoas que sugerem proibir crianças de outras cidades a participarem, questionando que diferença tem
uma criança de Parobé para uma de Taquara, afinal todas são crianças, e afirmou ter sido uma bonita festa,
parabenizando aos empresários e aos voluntários que ajudaram neste evento. Apontou ainda terem feito
uma homenagem aos 70 anos do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRC-RS),
agradecendo ao Presidente por suas palavras dirigidas a essas pessoas que trabalham colaborando com as
arrecadações do país, estado e município. Encerrou encaminhando Votos de Pesar pelo falecimento de
Jessica Maria da Silva, que por muitos anos sofreu de problemas do coração e em um procedimento
cirúrgico de 48h, sobreviveu apenas 24h após a cirurgia, deixando seus sentimentos e o pedido para que a
comunidade e que Deus, confortem o coração dessa família. VEREADOR ROBERTO MACHADO
(PSDB): Saudou a Mesa Diretora, e a todos os demais presentes. Iniciou dizendo aos demais Vereadores e
Vereadoras que por mais difícil que seja, eles precisam entender que são um time, e não tem como ganhar
nenhuma partida se for dividido, pois quando se tem a oportunidade de “passar a bola para o jogador
seguinte, sabendo que será bem direcionada, deve-se aproveitar a oportunidade e passar”, e diante das
colocações feitas, afirmou que presta atenção em tudo, e disse aos seus colegas que coisas grandes aos
olhos estavam sendo solicitadas ao Executivo, mas que não são tão grandes, pois ao olhar para todas essas
situações, necessidades e carências da cidade, precisa-se tomar posição. Questionou se os Vereadores,
como autoridade na cidade, não tomarem posição, quem tomaria? Afirmou que os Vereadores os quais
receberam o voto da comunidade foram confiados de lutar por isso, e de tomar frente nessa guerra, indo
atrás de recursos, ou da pessoa encarregada, buscando esse recurso. Citou que quando é falado da ponte,
ele já não consegue mais ouvir falar dela, por passar ali várias vezes por semana, além de que o semáforo
não funciona, tendo pessoas paradas e sem o semáforo funcionar. Apontou que diante de tantas coisas
grandes e muito necessárias, ele anda na cidade diariamente quase que em quatro ou cinco bairros da
cidade e tem encontrado coisas na rua, como montanhas de lixo na Rua Mato Grosso, esquina com a Rua
Pernambuco, onde se porventura passar ali algum elemento mal intencionado e atear fogo naquele lixo,
mobilizaria a Brigada, Bombeiros e o Hospital, pois a fumaça tóxica que produziria aquele lixo seria o
bastante para mexer com quase a metade da população do Bairro Santa Terezinha. Solicitou então que as
autoridades removam aquele entulho por ser algo urgente. Apontou outra situação urgente que é o cabo de
abastecimento de energia elétrica na Praça da quadra onde era a Fábrica dos Calçados Beira Rio, pois há
Ata nº 4.240, de 30 de outubro de 2017

Página 6 de 7

um cabo elétrico exposto com a capa já quebrada, e relatou que na semana anterior havia um menino
puxando aqueles fios, portanto deve-se tomar uma providência o quanto antes por parte da Secretaria
encarregada, para evitar que alguma criança tente cortar aquele fio e morra ali eletrocutada. Outra situação
que o Vereador informou, é relacionada a uma casa abandonada atrás dessa mesma praça, a qual ele sabe
que tem dono, contudo está depredada e dentro daquela casa, duas semanas antes dessa Sessão, foram
vistas quatro meninas adolescentes entrando naquela casa com um rapazinho, e questionou então sobre o
que poderia estar acontecendo lá dentro, se eram drogas ou prostituição de menores, mas independente,
afirmou ser preciso que alguém faça algo. Agradeceu a oportunidade cedida, sentindo-se orgulhoso e
dizendo ao cidadão taquarense que pode confiar, pois a Câmara de Vereadores de Taquara é composta por
pessoas idôneas que realmente estão com vontade de fazer de tudo por uma cidade melhor. Encerrou
desejando a todos uma boa noite e uma semana abençoada. Neste momento, o Presidente da Câmara,
Vereador Telmo Vieira transferiu o exercício da presidência a Vereadora Carmem Solange Kirsch da
Silva para que pudesse se manifestar em tribuna. VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou a
Presidente em Exercício Vereadora Carmem, e a todos os demais que acompanhavam a Sessão. Iniciou
seu pronunciamento destacando o encerramento do Outubro Rosa, programa do Governo Federal e
Estadual, o qual o Município também adotou, contando com parcerias para que as UBSs trouxessem este
evento para a comunidade, através de palestras e outras ações focadas na prevenção, e convidou a todas as
mulheres da comunidade para participarem deste encerramento. Mencionou ser sabido que há vários
loteamentos sem nenhuma construção de casa, mas já com sua pavimentação de calçamento, as quais
estavam sendo utilizadas como pistas de corrida por jovens que usam suas motos para fazer estes rachas,
sem a consciência de estarem colocando suas vidas em risco, afetando a todos aqueles que lhes conhecem.
Pediu então para estes jovens, que tenham consciência, e se quiserem praticar algum esporte radical, que
façam em algum local propício e com segurança, pois já foi jovem, passando por isso, e felizmente sempre
teve um pai e uma mãe lhe dando conselhos, e afirmou ser isso o que os pais devem fazer em detrimento
do zelo pela vida de seus filhos. Parabenizou a Brigada Militar por fazer uma diligência, a qual a Câmara
já havia solicitado há bastante tempo, fazendo uma operação e um policiamento, chegando ao local e
mostrando a necessidade de se ter ordem e segurança na cidade. Parabenizou a todo o Servidor Público
Municipal, Estadual, e Federal, pois no dia 28 de outubro se comemorou o Dia do Servidor Público, e
segundo o Vereador, uma Administração Pública requer parceiros e pessoas realmente comprometidas em
fazer um bom serviço, somando os servidores públicos, que muda governo e seguem desempenhando suas
atividades, dando continuação ao trabalho, e elogiou amplamente a todos os servidores públicos pelo
comprometimento e demais qualidades. Destacou o evento alusivo ao Dia das Crianças que havia
acontecido no domingo anterior, onde em sua opinião, o sorriso das crianças, certamente foi o melhor
presente, parabenizando ao Prefeito Municipal e a todos os parceiros envolvidos para que o evento
acontecesse. Encerrou dizendo ter mais o que falar, mas agradecendo 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 06 de novembro de
2017, às 18h, no Plenário desta Casa. O Presidente convocou ainda Sessão Extraordinária para amanhã
(31), a partir das 10h30min. 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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