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ATA Nº 4.243 

Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às dezoito horas e vinte minutos, no 

Plenário da Câmara de Vereadores de Taquara/RS, realizou-se a 40ª (quadragésima) 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), Jorge de Moura Almeida (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), Régis 

Bento de Souza (PMDB), Roberto Machado de Oliveira (PSDB) 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, conforme Leis Municipais nº 5.478/2014 e 5.883/2016 foi realizada Homenagem Especial 

denominada aos Servidores Destaques do ano de 2017, do Município de Taquara/RS. Neste ato foram 

concedidos Certificados de Reconhecimento aos seguintes Homenageados, os quais foram indicados pelas 

respectivas Secretarias onde prestam trabalho na atual administração municipal – Lei Municipal nº 

5.883/2016 Funcionário da SAMU Destaque do Ano: PAULO ADRIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA – 

Lei Municipal nº 5.478/2014 Servidores Destaques do Município de Taquara/RS: Secretaria de Segurança 

e Trânsito e Mobilidade Urbana - SANDRO ROBERTO RAMOS; Secretaria do Meio Ambiente – 

LEONETE OSTERMANN ; Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação – FÁTIMA REJANE 

PINHEIRO; Secretaria de Planejamento e Urbanismo – JEFFERSON KÜMPEL DE OLIVEIRA; 

Secretaria de Administração – LABÉLIS CARLA WEIRICH; Secretaria de Obras e Serviços Urbanos – 

AMARILDO DE SOUZA; Secretaria de Educação, Cultura e Esportes – SÉRGIO ROBERTO DA 

SILVA; Secretaria de Orçamento e Finanças – ANDRÉ LUIZ VAZ DA SILVA; Gabinete do Prefeito – 

MAGDA MOHD DE SOUZA RABIE; Secretaria da Saúde – MARINA OLIVEIRA DA ROSA; 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico , Agricultura e Pecuária – GIANE PORTO DE OLIVEIRA; 

Assessoria Jurídica – BRUNA GASPAR DE ANDRADE. Finalizando a Homenagem o Presidente 

convidou a servidora Magda Rabie para fazer uso da Tribuna, a qual foi sugerida para falar em nome dos 

demais colegas. Dando continuidade aos trabalhos o Presidente abriu a Ordem do Dia, na qual foram 

deliberadas as seguintes matérias: ORDEM DO DIA: 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. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer 

pela aprovação da presente Moção em relação à forma e legalidade e a mesma foi aprovada por 

unanimidade dos Vereadores (14 votos favoráveis). Na sequência o Presidente com a concordância dos 

demais Vereadores colocou em bloco a votação das proposições adiante e as mesmas também foram 

aprovadas por unanimidade: Requerimento n° 245/2017 – Em nome da Casa: Votos de Pesar, pelo 

falecimento da Sra. Otacilia Dexheimer, ocorrido no dia 31/10/2017. Requerimento n° 246/2017 - Jorge de 

Moura Almeida: Votos de Congratulações a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pelo 26º Congresso 

JUADT, ocorrido nos dias 3, 4 e 5/11. Requerimento n° 247/2017 - Ver. Guido Mario Prass Filho: À RGE 
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- troca de um poste de madeira situado na estrada Mato Fino, próximo ao nº 200, na localidade de Fazenda 

Fialho. Requerimento n° 248/2017 - Ver. Guido Mario Prass Filho: À Mesa Diretora - que seja 

encaminhado o pedido de Emenda Parlamentar, solicitada por este Vereador ao Deputado Renato Molling. 

Requerimento n° 249/2017 - Ver. Régis Bento de Souza: À Mesa Diretora - que coloque sob apreciação 

do Plenário minha justificativa de ausência na Sessão Ordinária ocorrida no último dia 30/10/2017, devido 

as audiências na Justiça do Trabalho, que participei durante todo o referido dia no Município de 

Torres/RS. Requerimento n° 250/2017 - Ver. Régis Bento de Souza, Ver.ª Carmem Solange Kirsch da 

Silva e Ver.ª Magali Vitorina da Silva: Votos de Pesar, pelo falecimento do sr. Jorge Farias da Silva, 

ocorrido no dia 03/11/2017. Requerimento n° 251/2017 - Ver. Guido Mario Prass Filho: Encaminha 

Projeto de Lei Sugestão que: "Dispõe sobre a proibição de conceder benefícios e/ou incentivos fiscais a 

empresas condenadas, com sentença transitada em julgado, por crimes de corrupção de qualquer espécie, 

ato de improbidade administrativa por agente público ou qualquer tipo de ato lesivo à administração 

pública do município de Taquara." Requerimento n° 252/2017 - Ver. Guido Mario Prass Filho, Ver.ª 

Carmem Solange Kirsch da Silva e Ver.ª Magali Vitorina da Silva: À Mesa Diretora - que seja agendada 

Homenagem Especial, no início da Sessão Ordinária do dia 04 de dezembro de 2017, pela passagem dos 

70 anos de fundação da EMEF Emílio Leichtveis, com entrega de Certificados de Reconhecimento. 

Requerimento n° 253/2017 - Ver. Telmo Vieira: À Mesa Diretora - que seja agendada reunião com data a 

ser definida, para tratar sobre o cronograma de ações, referente ao esgotamento sanitário do Loteamento 

Olaria, acordado na última reunião realizada nesta Casa, no dia 1º de agosto de 2017, com a Secretaria de 

Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Corsan e Ministério Público. Indicação n° 508/2017 - Jorge de 

Moura Almeida: Colocação de dois quebra molas na Rua Oswaldo Aranha, próximo aos nº 1241 e 1341, e, 

EMEI Leonel Brizola no Bairro Empresa. Indicação n° 509/2017 - Ver. Daniel Laerte Lahm – Preto: 

Reitero a Indicação nº 77/2017, de autoria deste Vereador, solicitando recolocação de paralelepípedo na 

Rua Armindo Eugênio Bohrer, antes da Ponte. Indicação n° 510/2017 - Ver. Daniel Laerte Lahm – Preto: 

Reitera as Indicações nº 48 e 373/2017, de autoria deste Vereador, solicitando a colocação de uma placa 

de trânsito sinalizando a "parada obrigatória", no cruzamento das Ruas Santarém com a Coronel Neves. 

Indicação n° 511/2017 - Ver. Adalberto Carlos Soares: Que o Executivo encaminhe ao Governo do 

Estado, pedido de cedência do antigo prédio onde funcionava a Escola Estadual Profª Hermínia G. 

Marques, na localidade de Rio da Ilha. Indicação n° 512/2017 - Ver. Adalberto Carlos Soares: Que seja 

realizado um trabalho expressivo junto à comunidade sobre a conscientização da separação do lixo seco do 

orgânico em suas próprias residências. 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 JORGE DE MOURA ALMEIDA (PP): Cumprimentou a Mesa Diretora e a todos os 

demais presentes, saudando especialmente os servidores públicos que estavam sendo homenageados. 

Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar como Vereador, agradecido por este momento de sua vida 

que ficaria marcado na história, mesmo que por um curto período. Agradeceu também ao seu partido por 

ter aberto essa porta aos suplentes, agradecendo a Diretoria do Partido. Agradeceu ainda a sua família por 

estar sempre ao seu lado. Informou que no final de semana anterior havia acontecido um Congresso de 

Jovens na Assembleia de Deus, e parabenizou aos envolvidos na organização deste evento citando vários 

nomes. Mencionou ter feito uma indicação para a colocação de um quebra-molas na Rua Osvaldo Aranha 

no Bairro Empresa, próximo à creche Leonel Brizola, onde é perigoso e necessita de um quebra-molas. 

Apontou que o Brasil tem passado por um dos piores momentos na política, principalmente a nível 

Federal, onde pessoas sérias tem se corrompido em troca de benefícios próprios, e questionou se valeria a 

pena corromper-se por algo, se ao olhar o jornal se vê notícias de crianças passando fome e necessidades, 

morrendo nas portas de hospitais sem serem atendidas, e abrir mão dos valores como a honestidade e o 

caráter. Afirmou que as pessoas não podem ser amantes delas mesmas, mas amar ao próximo. Encerrou 
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desejando honrar a cada voto, pela confiança de cada eleitor, para que não se corrompa, contudo faça o 

melhor para o povo. Agradeceu e desejou que Deus abençoasse a todos. VEREADORA SIRLEI 

TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB): Cumprimentou a Mesa Diretora, e a todos os 

demais que acompanhavam a Sessão. Iniciou dizendo ser um orgulho receber pessoas que atendem com 

diferença quem lhes procuram no trabalho, citando o que foi dito anteriormente, que “fazer um trabalho 

com amor, faz a diferença”. Mencionou então os nomes de todos os homenageados, os quais, segundo a 

Vereadora, fazem a diferença por fazerem com amor. Afirmou não ver poder público algum sem um 

funcionário público, pois os Poderes, os Prefeitos e os Vereadores passam, mas o funcionário permanece, 

merecendo o reconhecimento por fazer a diferença. Parabenizou a todos os homenageados, afirmando ter 

sido uma homenagem muito merecida. Disse ainda que na quarta-feira seguinte, aconteceria a segunda 

reunião relacionada à segurança na Praça da Bandeira, e incluso nesse dia, seriam abordadas outras pautas 

importantes relacionadas a situações que deixam a população insatisfeita no quesito segurança, as quais 

seriam tratadas junto a demais autoridades. Pautou a questão do lançamento do curta-metragem, gravado 

em Taquara, intitulado “O Retrato Oval”, lembrando que em 2013 a Câmara de Vereadores uniu-se a 

Prefeitura e auxiliou om recursos para a filmagem deste curta-metragem em Taquara. Citou que estava 

organizando o lançamento para que ocorresse ainda em novembro, porém a RGE procedeu em um 

conserto, o qual gerou um curto-circuito que queimou o canhão que passa filmes na sala Índio Brasileiro 

Cezar, o que gerou um litígio, pois a responsabilidade será da RGE, que negará e se faria uma discussão 

judicial, postergando o lançamento, que não possibilitaria ser feito ainda em 2017 devido a demora em 

estabelecer o conserto do canhão, e posteriormente estaria anunciando uma nova data para o lançamento 

do filme. Informou ter feito no final de semana anterior, uma festa em homenagem às crianças no Campo 

do Palmeiras, comunicando que o projeto BEM tem uma corrente do bem que se estabeleceu, e que faz 

com que se possam ofertar festas às crianças como esta. Agradeceu a Estética Sandra e Clara de Taquara, 

assim como a Marmoraria Belotto, e a Dielat, os quais tornaram possível este momento, dizendo que a 

corrente do BEM cada vez se fortalece mais, com mais pessoas que se somam a isso, citando ter agora o 

atendimento das crianças por três dentistas de Taquara, que estão fazendo tratamentos completos aos 

atletas, sendo imensamente agradecidos a todos estes cidadãos que possibilitam a realização desse 

trabalho. Agradeceu o tempo dispensado e desejou a todos uma excelente semana. VEREADOR 

ADALBERTO CARLOS SOARES (PP): Saudou o Presidente da Câmara, e a todos os demais, 

especialmente ao seu colega Vereador Jorge Almeida, e a todos os homenageados. Apontou a dificuldade 

do município com o lixo, ciente de que a Prefeitura paga um valor alto a empresa que faz o recolhimento, 

e nesses últimos dias havia ocorrido um atraso de pagamento por parte da Prefeitura, resultando no atraso 

do recolhimento em alguns bairros, e observou que a quantidade de lixo que o município produz não é 

pouca, contudo a Prefeitura estava esforçando-se para solucionar isso o quanto antes. Mencionou que em 

cima disso estava fazendo uma indicação a Secretaria do Meio Ambiente, para que faça um trabalho de 

conscientização quanto à reciclagem do lixo, por ser sabido que há cidades que fazem um grande trabalho 

em cima de reciclagem, e é sabido que o lixo dá lucro, embora pessoas pensem o contrário, é apenas 

questão de separar e reciclar. Informou que atualmente, na usina de reciclagem do município sai uma 

carga de fardos de plástico, como também uma carga de vidros, e uma carga de ferro, conforme 

envolvidos lhe informaram. Segundo o Vereador, isso significa que além do ganho que a empresa tem 

com recolhimento, ainda ganham com a reciclagem. Comunicou que nos dias seguintes seria anunciada a 

assinatura do projeto da duplicação da ERS-239 de Taquara à Rolante, pois em contato com a assessoria 

do Deputado Fixinha recebeu essa notícia de que nos próximos dias seria marcada a assinatura dessa 

duplicação, que iniciaria em Taquara, sentido Rolante, algo que solucionaria alguns problemas no trânsito, 

e mencionou que aguardaria esta assinatura, em que a EGR estaria investindo na região, através dos 

pedágios da ERS-474 e da ERS-239. Mencionou também estar encaminhando um requerimento a 

Prefeitura para que façam um encaminhamento junto ao Governo do Estado para a cedência do antigo 



Ata nº 4.243, de 06 de novembro de 2017                                                                                                    Página 4 de 9 

 

Colégio Herminia Marques do Rio da Ilha, pois foi feito um novo e o antigo está parado, e se cedido for ao 

Município, poderia futuramente ser talvez uma creche comunitária, o que é um anseio daquela 

comunidade. Convidou a todos para a Grande Festa do Terno de Atiradores da Sociedade Prosperidade do 

Passo da Ilha, no domingo, dia 12, assim como convidou para a Festa da Padroeira, da Comunidade Santa 

Terezinha de Arroio Grande, naquela localidade, sendo no mesmo dia 12. 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 que acompanhavam a Sessão, em 

especial aos funcionários públicos homenageados. Iniciou seu pronunciamento dizendo que andando pelas 

localidades no último final de semana, passou pelo Morro da Pedra, e o pessoal da Estrada da Grota lhe 

pediram para que os Vereadores se reunissem com as comissões de Segurança e Transito, pois está um 

absurdo. Relatou que naquela estrada, o ônibus escolar não está mais subindo, nem o ônibus da linha, 

citando que alguns jovens querem vir estudar e não podem, pois praticamente estão em outro mundo, 

vivendo outra realidade. Pediu ajuda ao Presidente Telmo, para que levante junto à comissão e ao Prefeito, 

para se tomar uma providencia urgente, pois não há condições de se ter uma estrada antiga isolada de tudo. 

Mencionou estar sendo muito cobrada e estar preocupada com a iluminação pública, pois pessoas de 

várias localidades lhe procuraram, relatando que precisam ir trabalhar à noite e muitas luminárias estão 

queimadas, salientando a importância disso por ser questão de segurança e até mesmo de saúde, pois as 

pessoas trabalham sendo prejudicadas no sistema nervoso por estarem muito preocupadas, pois na semana 

anterior, lhe disseram que ao chegar um caminhão para carregar alguns bois, assustaram-se, pois quando 

viram estavam juntos, de tamanha escuridão, portanto pediu novamente uma ajuda do Presidente, para 

procurar o Prefeito e ver que providencia urgente pode-se tomar para pelo menos amenizar e fazer um 

levantamento para ver como se pode ajudar o município em resolver essa situação. Lembrou que meses 

antes, havia acontecido na Câmara uma reunião a respeito das calçadas no município, e há pessoas com 

deficiências físicas, ou até mesmo as demais pessoas, que estão tendo dificuldade de trafegar nas calçadas, 

e apontou existir uma lei bastante dificultosa, e segundo a Vereadora, deve-se tomar uma providencia 

urgente de mudar essa lei e simplifica-la, pois assim, pode até se ter parceria com os comerciantes e 

moradores do centro da cidade, se unindo e não deixando as pessoas procurarem o Posto 24h ou o 

Hospital, machucadas, tomando providencias, pois é onde todos moram e convivem, portanto acredita que 

seja necessária uma mobilização junto com os comerciantes e os moradores, para que se tome uma atitude 

para resolver a situação das calçadas. Agradeceu e desejou uma boa noite a todos. VEREADOR 

DANIEL LAERTE LAHM (PTB): Saudou o Presidente da Câmara, e a todos os demais, em especial 

aos servidores públicos que merecidamente receberam uma homenagem nessa Sessão. Iniciou reiterando 

algumas indicações que fez em fevereiro deste mesmo ano, sendo uma delas a recolocação de 

paralelepípedos na Rua Armindo Eugênio Bohrer no Bairro Tucanos, justificando reiterar este pedido por 

ser do conhecimento de todos que ali passam frequentemente mais de 300 veículos de empresas que são 

sediadas ali, e já faz mais de uma no e meio que os paralelepípedos haviam sido removidos para reparar 

canos, e estes não foram recolocados. Explicou ser um grande problema para estes caminhões que passam 

ali diariamente, carregados com piscinas, carne, produtos embutidos, entre outras empresas, e até mesmo o 

transporte público, por ali ser uma conexão com Padilha e Rio da Ilha, onde infelizmente qualquer chuva, 

volta a ter grandes buracos ali, causando um transtorno muito grande àqueles empresários e comerciantes 

daquele bairro. Apontou que outra reiteração que fez de uma indicação feita também por ele em março, é 

da colocação de uma placa de PARE na Rua Coronel Neves com a Rua Santarém, no bairro de mesmo 

nome, pois está muito preocupante, já que ninguém se entende sobre quem tem e quem não tem a 

preferencial, exemplificando que ele como morador do bairro há 18 anos, às vezes se perde, sem saber 

quem deve parar ali. Mencionou que na segunda-feira anterior, dia 30 de outubro, havia ocorrido uma 

reunião com o Secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado, a qual lamentou por não ter se 

feito presente devido a alguns problemas pessoais, onde foi baixada uma normativa que reiterou a 
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exigência de emissão da GTA para equinos que participem de eventos em seus municípios de origem, 

como cavalgadas, passeios, e treinos de laço, o que até então os donos dos animais, mesmo nesses trajetos 

eram obrigados a emitir o GTA, algo que em sua opinião é um pequeno passo, no que vem lutando, para 

desobrigar a GTA para pessoas que participam de eventos na própria cidade. Informou que na semana 

seguinte estaria entrando com uma Moção de Apelo ao Secretário, para que se crie uma carteira, 

desburocratizando e incentivando o tradicionalismo no estado. Observou que ao andar pelas ruas da 

cidade, tem visto vários valos que acredita serem feitos pela Corsan ao fazer seu trabalho subterrâneo, 

porém não se recorda se existe alguma lei, que estipule um prazo máximo para que isso seja refeito, porém 

com qualidade, pois em alguns lugares que passou, ficaram algumas saliências, contudo acredita que o 

Legislativo Municipal pode fazer essa cobrança. Encerrou agradecendo a oportunidade e desejando uma 

boa semana a todos. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou o Presidente da 

Câmara, e aos demais Vereadores e Vereadoras. Iniciou informando estar encaminhando ao Prefeito 

Municipal, um projeto sugestão nos moldes de outro projeto seu de 2011, que criou a ficha limpa para 

cargos de confiança na Prefeitura Municipal de Taquara, e agora estava encaminhando como sugestão um 

projeto para vedar empresas envolvidas em corrupção já transitada e julgada, portanto essas empresas 

também deveriam ter responsabilidade com o dinheiro público. Encaminhou também uma solicitação à 

RGE para a substituição de um poste na Estrada de Mato Fino, próximo ao número 200, o qual vem 

trazendo transtornos. Lembrou do que já referiu-se na semana anterior, sobre estar encaminhando um 

pedido de recurso no valor de R$ 350.000,00 ao Deputado Renato Molling para que se possa fazer uma 

reestruturação, reforma, e ampliação do saguão do atendimento do Hospital Bom Jesus, onde é sofrido 

para as pessoas que aguardam atendimento e para os acompanhantes também, pois acabam ficando na rua 

por falta de acomodação, salientando que o Hospital é do Município, mesmo que administrado pelo ISEV, 

a área física é do Município de Taquara, lembrando que este mesmo Deputado já havia ajudado com 5 mi 

(de reais), para o atendimento de Oncologia no município de Taquara. Informou estar encaminhando a 

Mesa, juntamente das Vereadoras Carmem e Magali, a solicitação de uma homenagem a EMEL, que 

estava completando 70 anos de existência, gerando educação numa grande região do município, um 

educandário que honra a Secretaria pelos trabalhos desempenhados. Saudou seu colega, Vereador 

Jorginho que estava iniciando seus trabalhos, desejando-lhe sucesso. Parabenizou aos Funcionários 

Públicos que foram homenageados, mencionando os nomes de cada um. Citou o que o Vereador Adalberto 

Soares falou referente à duplicação da ERS-239 de Taquara à Rolante, e informou ter recebido o convite, 

que a Câmara não receber, mas lhe convidaram para participar de uma reunião em Campo Bom com 

alguns Vereadores da região, pois o Corepe precisava de representantes, portanto como Taquara havia 

abrido mão para Igrejinha, agora deveria estar presente nessa conversa inicial para posicionar a Câmara de 

Taquara, tendo assim um representante para buscar os recursos do Pedágio. Apontou que haverá o 

encontro para se tratar das questões da Praça da Bandeira, mas desculpou-se, pois iria a Campo Bom, por 

achar importante fazer parte do Corepe, pois são recursos do pedágio que devem ser buscados para a 

região. Cedeu um aparte ao Vereador Telmo Vieira, o qual explicou que este ofício havia chegado até o 

seu gabinete conforme já é de praxe, o Presidente recebe este ofício e provoca uma indicação de um 

suplente ou de um titular para compor o Corepe na região, mencionando que também estaria presente, por 

saber da necessidade que se tem de Taquara também fazer colocações mediante ao que se quer nas 

rodovias, principalmente aquelas que margeiam ao município. Retomou a palavra o Vereador Guido 

Mario Prass Filho, dizendo que certamente se fariam presentes para buscar uma titularidade, já que em 

um primeiro momento abriram mão para Igrejinha, agora seria a vez de Taquara, que precisa de 

necessidade de investimentos que saem do pedágio, sendo de grande importância a presença para votar a 

favor destes recursos, para que possam ser investidos na região. Encerrou agradecendo o tempo cedido, e 

desejando a todos uma excelente semana. VEREADOR ROBERTO MACHADO DE OLIVEIRA 

(PSDB): Saudou o Presidente da Câmara, e a todos os demais, dizendo aos servidores que as homenagens 
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ainda não haviam terminado. Fez então a seguinte citação: “Revesti-vos, pois, oh servidores, como eleitos 

de Deus. Santos, amados, cheios de ternos afetos de bondade, de misericórdia, de mansidão, e tudo o que 

fizerdes, seja feito com muito amor.” Afirmou acreditar que isso é o resumo de tudo, fazer com carinho e 

com amor, pois quando se faz com amor, tudo fica fácil, e nada é difícil, pois não existem obstáculos 

quando se investe em uma causa com amor, já que quando é por obrigação, as coisas não dão certo. 

Externou que na semana anterior fez indicações pedindo melhorias, recolhimento de entulhos no Bairro 

Santa Terezinha, e mencionou que já estiveram recolhendo, e juntamente disso, houve mais quatro pedidos 

que ainda não tivesse tempo de verificar, mas o pior já havia sido atendido, e segundo ele, certamente foi 

resolvido um grande problema, pois se aquela montanha de entulhos não fosse recolhida, se teria uma 

grande mobilização com SAMU e bombeiros, pois pessoas passariam mal, já que havia muito lixo tóxico 

que causaria um problema grande às pessoas com problemas respiratórios. Alegrou-se com a satisfação em 

estar neste mesmo dia, junto ao gabinete do Deputado Lucas Redecker, conversando assuntos relacionados 

a cidade, onde também esteve falando com o Deputado Fixinha, amigo de muitos, e lhe foram confirmadas 

algumas prioridades que seus colegas Vereadores Guido e Soares tem falado. Explicou que esteve lá para 

lançar o projeto e saber o motivo de há tanto tempo não sair, colocando a eles a seguinte situação: “Na 

oportunidade em que cumprimento a Vossa Excelência, venho solicitar uma intervenção junto com a EGR 

para que seja realizado via subterrânea para veículos de pequeno porte, de acesso ao Bairro Medianeira e 

Bairro Ideal, com a instalação de um redutor de velocidade neste local, devido ao número expressivo de 

acidentes fatais, aproveitando a oportunidade para solicitar um redutor de velocidade na altura do Posto 

Bley, Rodovia ERS-239 entre o Bairro Empresa e Bairro Santa Terezinha.” Mencionou ainda ter a 

satisfação de acompanhar o gabinete do Deputado até a EGR, onde foi conversado com o Presidente da 

EGR e ele confirmou tudo o que seus colegas falaram, tendo assim boas notícias de melhorias que trarão 

segurança ao povo taquarense no que desrespeito a travessia da ERS-239. Apontou outra situação 

colocada, referente à questão do semáforo da ERS-115, sendo solicitado que se colocasse pela Rua 

Pinheiro Machado, permitindo um acesso mais direto a cidade, não resultando toda aquela “tranqueira”, e 

averiguou que isso só não foi feito ainda por estarem aguardando uma visita do Prefeito de Taquara para 

conversar, portanto informou que estão aguardando uma visita do Prefeito, que juntamente da Câmara se 

dirijam até lá para que isto seja resolvido, assim como alguns outros assuntos. Agradeceu a atenção e 

pediu a Deus, que desse a todos uma semana abençoada. VEREADORA MÔNICA JULIANA FACIO 

(PT): Saudou os Vereadores presentes e a todos os demais, em especial aos servidores públicos 

homenageados. Mencionou que tem dito que em crise política e econômica quem mais sofre são as 

mulheres, mas no que tange ao mercado de trabalho e ao serviço, quem mais sofre é o servidor público, o 

qual sofre com a questão da desvalorização do potencial do serviço público, tanto na pessoa física, quanto 

ao seu fazer no serviço público, portanto afirmou a importância desses espaços para eu se enxergue e se 

valorize principalmente se fortalecendo para a luta, pois momentos mais tensos se aproximam 

principalmente a partir do momento que existe uma reforma trabalhista e uma PEC 55 que congela 

investimentos em saúde, educação e segurança por 20 anos, portanto todos estão a mercê dessa Legislação 

tenebrosa principalmente aos servidores e servidoras públicas. Colocou para a comunidade que iniciou 

uma formação chamada “Podemos Mulheres”, a qual se iniciou em Taquara e a ideia é de se fazer três 

formações, sendo as próximas nos dias 16 de novembro em Nova Hartz e dia 2 de dezembro em São 

Francisco de Paula, formando-se um Fórum Permanente de Debate de Políticas Públicas para as Mulheres. 

Explicou que nessa formação, foram trabalhadas as questões do empoderamento da mulher, do acesso 

justo e igualitário ao mundo do trabalho, por saber que as mulheres recebem 30% a menos que os homens, 

desempenhando a mesma função e tendo a mesma graduação, e erroneamente se pensa que quanto mais 

estuda, mais se galga lugares e espaços, mas pesquisas mostram que quanto mais formação a mulher tem, 

menos ela recebe, e maior é a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Informou também ser 

discutido muito a respeito do enfrentamento a violência, o qual tem trazido quase que em todas as suas 
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palavras, por ser inadmissível o Brasil ser o quinto pior país para as mulheres, onde a cada cinco segundos 

uma mulher é agredida e violentada, a cada 15 minutos uma mulher é estuprada e a cada 1h uma mulher é 

assassinada, sendo preciso combater estes números, e essa formação dá esse lugar e esse espaço também. 

Mostrou-se alegre em poder participar e formar esse Fórum Permanente em Debate de Questões da 

Mulher. Aproveitou para convidar a cada um e cada uma que estavam acompanhando, para participarem 

de uma importante ação, que é a aula pública sobre a reforma trabalhista, pois a CLT sofreu diversas 

mudanças, e o mundo do trabalho precisa se reinventar, então propuseram um debate a partir do comitê 

regional contra os desmontes da previdência e da CLT, que aconteceria dia 9 de novembro, no Centro 

Educacional Índio Brasileiro Cezar, às 19h, na Rua Júlio de Castilhos, 2500, uma palestra que seria 

ministrada pelo Senador Paulo Paim, quem segundo a Vereadora é um ferrenho defensor da questão 

trabalhista e contra a reforma da previdência, assim como alguns outros convidados. Salientou a 

importância desse debate, por não se poder permitir algo que o filósofo Nietzsche falava, que quando se 

luta contra monstros, deve-se zelar por si mesmo para não tornar-se também um monstro, e ao olhar para o 

abismo, deve-se ter a clareza de que o abismo olha para a pessoa também, portanto desejou que não 

tivesse abismos e monstros mais determinados que estes que foram eleitos para cuidar das pessoas, o que 

segundo ela, é a grande função dos Vereadores e Vereadoras, fazendo o debate e lutando pelas pessoas que 

ainda não tem voz ou não se deram conta do que está acontecendo na vida delas. Encerrou convidando a 

todos para presenciarem este momento, e desejando a todos uma boa semana. VEREADOR NELSON 

JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou a Mesa Diretora, e a todos os demais que se encontravam no 

Plenário. Dirigiu-se ao Presidente da Câmara, afirmando que o que deveria estar sendo feito, era votar no 

aumento dos servidores públicos, pois muitos estão pagando juros por não poder pagar as contas e não 

receber, nem que pagasse e depois calcule o aumento dando em outra folha, mas que pague por estar 

atrasado. Mencionou que o salário sairia na sexta-feira, mas quem tem a luz que vence dia 1º estariam 

pagando juros, mas não só na luz, como em outras despesas. Apontou que esperava que nesse mesmo dia 

se votasse o aumento que não veio, pois segundo o Vereador, de nada adianta elogiar aos funcionários e 

dar prêmio, se não der o salário. Observou que em sua opinião o Prefeito tem administrado mal, mas não 

pode jogar seus erros em cima dos funcionários, e como costuma dizer, em sua opinião, quem não sabe 

administrar deve “largar fora”, exemplificando o Temer, que mesmo sendo de seu partido, acredita que ele 

deveria ter “largado fora” há muito tempo, dizendo ainda que nunca votou nele. Comentou ter votado no 

Sartori, que é igual ou pior que o Temer, e no momento, segundo o Vereador, o Prefeito estaria ficando 

igual a eles, e citou que logo Temer e Sartori sairiam, mentindo para a população que não há inflação, 

sendo que recentemente haviam subido o preço do gás, e relatou que o Padrão 1 do Município, ganharia 

pouco mais de R$ 9,00 no básico com a divisão dos 2,82%, precisando pegar o que ganha em 3 meses para 

pagar a alta do gás de cozinha que subiu R$ 30,00. Lembrou-se de quando o Lula era Deputado, e dizia 

que o salário mínimo precisaria ser de R$ 2.200,00. Disse também que a Dilma estava mal, e ao tirar a 

Dilma, colocaram o Temer muito pior que ela, fora os “rolos”, dizendo apenas que ele não está 

administrando. Continuou dizendo que sem inflação, ainda subiu a gasolina, citando um comentário que 

lhe foi feito de um funcionário despreocupado com o aumento da gasolina por não ter carro, sem saber que 

estaria pagando indiretamente. Comunicou que todos os insumos da última sexta-feira até o dia dessa 

Sessão, tudo o que dependia de milho subiu, como ração entre outros, e ainda assim o Governo insiste em 

dizer que não há inflação. Mencionou que estava conversando com 6 aposentados, sendo 3 bem antigos, 

dizendo ser bom não lembrarem dos prefeitos que passaram, e pra sua surpresa disseram que no tempo do 

João Nunes era muito melhor, então ele disse sobre o tempo do Juquinha, e lembraram do Alceu Martins 

dizendo que este trouxe o IPE para os funcionários, então foram lembrando dos demais prefeitos até os 

mais recentes, e segundo o Vereador Nelson, quando se fala assim é porque a situação está mesmo ruim. 

Afirmou que o Prefeito deve tomar uma decisão em sua administração. Mencionou que no dia seguinte ao 

dessa Sessão, estaria soldando mais uma vez o protetor do motor de seu carro, o que lhe custa R$ 70,00 e 
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estava fazendo pela terceira vez, justificando ser devido o peso que carrega, e disse ainda ter pagado quase 

R$ 4.000,00 de IPVA este ano, imposto o qual fica metade no município e não arrumaram a estrada que 

utiliza. Apontou que no ano anterior, o Prefeito havia feito uma boa campanha com dinheiro público, 

afirmando poder provar isso, mas estava cobrando uma contrapartida do que se paga, não querendo algo 

de primeiro mundo, e sim algo que permita trafegar. E encerrou sua fala aqui. 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. Iniciou externando encaminhamentos que fez ao Executivo para que junto com a Secretaria 

competente, proceda com a melhoria. Solicitou ao Secretário Distrital de Rio da Ilha, para que providencie 

a Operação Tapa Buraco, da mesma forma que o Secretário de Padilha está fazendo, ciente de que a 

Prefeitura tem passado por dificuldades financeiras, implicando na questão do saibro e dos maquinários, 

portanto deve-se fazer o necessário com o mínimo que se tem, e se o mínimo é uma pá na mão e 

servidores, deve-se atacar a essas demandas, possibilitando o atendimento às estradas de mais transito do 

interior do município, como também na cidade. Solicitou a Mesa Diretora que agende uma reunião com a 

data a ser definida para se tratar do cronograma de ações referente ao esgotamento sanitário do 

Loteamento Olaria, acordado na última reunião realizada na Câmara, dia 1º de agosto de 2017 com a 

Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Corsan e Ministério Público, por ser uma demanda 

apresentada por moradores, a qual foi apreciada e encaminhada a algumas reuniões, nas quais o Ministério 

Público provocou que se tomassem providências, as quais foram tomadas com reuniões onde se fez um 

cronograma de ações para serem estabelecidas naquele Loteamento, referente a estação de tratamento de 

esgoto, onde certamente depois de vários encaminhamentos positivos posteriores aquela reunião, foi 

cedido o terreno para a Corsan, e no presente momento, se quer a definição de como seria o cronograma, 

quando se iniciariam os trabalhos da Corsan, da Secretaria de Obras e da Secretaria de Meio Ambiente, 

todas as instituições, para providenciar essa melhoria requisitada pela comunidade, a qual melhoraria a 

qualidade de vida daquelas pessoas. Cedeu um aparte ao Vereador Nelson José Martins, o qual disse que 

em sua opinião, deve-se “apertar” a Corsan, pois já prometeram demais, e acredita que os prazos já se 

excederam. O Vereador Telmo Vieira então retomou a palavra respondendo que na verdade, todos os 

encaminhamentos estão sendo encaminhados ao Ministério Público, por essas providências, para que se 

cumpra o que foi acordado. Então o Vereador Nelson José Martins ainda colocou que se precisa 

“apertar” eles, pois se não apertasse, ficaria na conversa. O Vereador Telmo Vieira concordou, e seguiu 

dizendo que estava providenciando todos os encaminhamentos legais e os trabalhos. Mencionou que na 

manhã desse mesmo dia, a Unidade Móvel era para estar na localidade de Ilha Nova, mas teve um 

problema mecânico e não pôde se deslocar até aquela região, portanto preocupou-se com a situação, já que 

muitos moradores estão cientes do agendamento para determinado dia, e esse dia infelizmente não 

aconteceu por alguma situação inerente como essa do problema mecânico, então a comunidade toda se 

programa e os moradores saíram de suas casas sem ter esse contato. Solicitou então que a Secretaria 

Distrital Responsável entrasse em contato com esses moradores, e com a Unidade Móvel para ter a certeza 

se o atendimento vai ou não ocorrer, não causando essa expectativa, deixando as pessoas muitas vezes em 

situação de constrangimento. Convidou aos colegas Vereadores e Secretários Distritais para que se 

fizessem presentes no dia seguinte ao dessa Sessão, na reunião sobre a campanha do mosquito borrachudo. 

Lembrou já ter acontecido uma reunião anteriormente a essa, salientando ser um assunto pertinente, pois 

os moradores do interior, que são os mais afetados, agricultores e produtores rurais que convivem com 

essa realidade, e sabem que o município providencia esse combate ao mosquito, tendo uma lei no 

município em vigor, onde realmente quer que as coisas aconteçam de forma eficiente no município. 

Mencionou a homenagem feita aos servidores públicos e aos servidores da SAMU, o que provem de uma 

lei do Ex-Vereador Balbino, o qual também é um servidor municipal, que faz o seu trabalho e identifica 
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que o servidor público municipal deve receber essa homenagem para que se reconheça o trabalho de cada 

um, fazendo com que as coisas no município aconteçam, parabenizando o Prefeito Tito pela colenda de 

servidores do município, comprometidos e com amor no coração, pelo ofício que exercem, parabenizando 

também a todos os demais servidores públicos, sejam estes municipais, estaduais ou federais. Encerrou 

dizendo ter mais o que falar, mas agradeceu a Deus por estar representando sua comunidade, e desejando a 

todos uma boa semana. Nada mais havendo a tratar, às 20h, o Presidente declarou encerrada a presente 

Sessão Ordinária, convocando a próxima para o dia 13 de novembro 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.  

 

 


