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ATA Nº 4.244 

Aos treze 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 41ª (quadragésima primeira) 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 foi realizada Homenagem Especial aos Servidores da área da Segurança Pública 

que se destacaram no ano de 2017, e, para isso foram convidadas as seguintes autoridades para fazer parte 

da Mesa Diretora: Senhor Ivair Matos dos Santos – Delegado de Polícia; Capitão Ubirajara da Rocha 

Dill – Comando da Brigada Militar; Senhor Clébio Severo de Lima – 3º Sargento da Polícia Rodoviária 

com sede em Taquara; Senhor Gilson Goldani – Diretor do Presídio; Senhor Daniel Veloso Fogaça – 

Polícia Ambiental com sede em Taquara. Logo após foram concedidos Certificados de Reconhecimento 

aos seguintes Homenageados, conforme as respectivas Leis Municipais: Lei Municipal Nº 3002/2002: 

Institui homenagem especial denominada “Soldado da Brigada Militar Destaque do Ano de 2017” – 

Homenageado SOLDADO MAURÍCIO RIVA; Lei Municipal Nº 3002/2002: Institui  homenagem 

especial denominada “Soldado Bombeiro da Brigada Militar Destaque do Ano de 2017” – Homenageada 

SOLDADA TAIRINE ANDRIELI DA ROSA AZAMBUJA; Lei Municipal Nº 3003/2002: Institui 

homenagem especial denominada “Policial Civil de Taquara Destaque do Ano de 2017” – Homenageado 

Senhor YURI JURINIC – ESCRIVÃO DE POLÍCIA; Lei Municipal Nº 5476/2014: Institui a 

Homenagem Especial denominada de “Agente Penitenciário Destaque do Ano de 2017” – Homenageado 

Senhor JACKSON LEONEI DA SILVA; Lei Municipal Nº 5477/2014: Institui a Homenagem Especial 

denominada “Policial Rodoviário Destaque do Ano de 2017” – Homenageado SOLDADO MAURÍCIO 

ASSUNÇÃO DE LIMA; Lei Municipal Nº 5724/2015: Institui a Homenagem Especial denominada de 

“Policial da Patrulha Ambiental Destaque do Ano de 2017” – Homenageado SOLDADO JOSÉ 

ALEXSANDER DE FREITAS. Após a entrega dos Certificados o Presidente fez um breve discurso, onde 

prestou sua homenagem e nesse momento também convidou para fazer parte da Mesa Diretora o Soldado 

Eduardo Santos Lima – representando o Corpo de Bombeiros de Taquara. Na sequência foi concedida a 

palavra aos convidados da Mesa e em seguida aos Vereadores que assim quisessem se pronunciar, pelo 

tempo de 02min. Dando continuidade aos trabalhos o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa 

procedesse na leitura da documentação e dos Projetos que deram entrada nesta Casa, para publicidade dos 

mesmos. Ofícios do Senhor Prefeito: Nº 607/2017, informando ser necessário Vetar Totalmente o Projeto 

de Lei nº 118/2017, de origem deste Poder Legislativo, que dispõe sobre a denominação de Ekobio uma 

Rua do Município de Taquara/RS, conforme razões encaminhadas neste Ofício. Nº 608/2017, encaminha 

Leis Municipais nº 6.017, sancionada em 17 de outubro de 2017 e nº 6.025, sancionada em 31 de outubro 

de 2017. Ofício D.L. nº 638/2017: Ao Executivo Municipal, transferência do duodécimo no valor de  

R$ 100.000,00 (cem mil reais). Publicidade de Projetos de Lei e de Projetos de Decreto Legislativo: 

http://www.camarataquara.com.br/
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PROJETO DE LEI N° 129/2017 (Executivo nº 094) Dispõe sobre o Plano Plurianual para quadriênio 

2018/2021. PROJETO DE LEI N° 130/2017 - MESA DIRETORA: Altera a redação da Lei 5.149 de 2013, 

e dá outras providências. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 006/2017 - VER. TELMO 

VIEIRA: Concede o Título de Cidadão Taquarense ao Senhor EROALDO FRANCISCO TURMINA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 007/2017 - VER. RÉGIS BENTO DE SOUZA: Concede o 

Título de Benemérito Cidadão Taquarense ao Senhor JOSÉ DIRCEU SCHMITT. PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO N° 008/2017 - VER.ª MARLENE TEREZINHA HAAG: Concede o Título 

de Cidadão Taquarense ao Senhor NEWTON RIBEIRO DA ROSA. PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N° 009/2017 - VER. LEVI BATISTA DE LIMA JÚNIOR: Concede o Título de Cidadão 

Taquarense ao Senhor DALTON MARTINS PEREIRA. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 

010/2017 - VER. DANIEL LAERTE LAHM – PRETO: Concede o Título de Benemérita Cidadã 

Taquarense a Senhora LACI IVONE SCHUCK. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 011/2017 

- VER. LUIS FELIPE LUZ LEHNEN: Concede o Título de Benemérita Cidadã Taquarense a Senhora 

SUZELETE MARIA FREIBERGER BECK. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 012/2017 - 

VER.ª SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA: Concede o Título de Cidadão Taquarense ao 

Senhor CARLOS EDUARDO XAVIER. Diante da publicidade do Projeto de Lei Nº 129/2017, que trata 

do PPA para o quadriênio 2018/2021, e de acordo com o que determina a Lei Orgânica Municipal e o 

Regimento Interno desta Casa no Art. 52-A, o Presidente encaminhou o projeto à Comissão de 

Orçamento, Finanças e Fiscalização, para análise e parecer. Nesse momento o Vereador Levi Batista de 

Lima Júnior, na condição de Presidente da COFF, e cumprindo com os termos regimentais, sugeriu a 

realização de uma Audiência Pública para tratar sobre o referido PL, deixando de antemão a data do 

próximo dia 22/11, às 10h nesta Casa. O Presidente colocou em deliberação do Plenário a referida 

sugestão e a mesma foi aprovada por unanimidade dos Vereadores. O Vereador Levi solicitou ainda que 

esta Casa encaminhe Ofício ao Executivo Municipal para que o mesmo indique um Servidor da área para 

estar presente nesta Audiência Pública para esclarecer eventuais dúvidas que possam surgir. Diante de um 

evento a realizar-se na Faccat no dia 22/11, às 10h, mesmo dia e horário da Audiência Pública agendada 

anteriormente, o Presidente com a concordância dos demais Vereadores reagendou a mesma para o dia 

21/11 (próxima terça-feira), às 10h. Após o Presidente comunicou que as indicações aos Títulos de 

Cidadania de 2017, estão no prazo final, lembrando ainda que a data da Sessão Solene de entrega dos 

mesmos foi reagendada para o dia 05 de dezembro, às 19h, no Plenário desta Casa. Prosseguindo com os 

trabalhos foi aberta a Ordem do Dia, e não havendo Projetos para discussão 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° 254/2017 - Ver. Telmo Vieira: À Mesa 

Diretora - que seja realizada Sessão Solene no dia 22 de novembro de 2017, às 19 horas no Plenário desta 

Casa, em Homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra. Requerimento n° 255/2017 - Ver. Telmo 

Vieira: À Mesa Diretora - que seja agendada reunião com data a definir, para tratar sobre a Lei Municipal 

nº 5.564/2014. Requerimento n° 256/2017 - Ver. Adalberto Carlos Soares: Votos de Pesar, pelo 

falecimento da Sra. Vergilia Souza de Souza, ocorrido no dia 07/11/2017. Requerimento n° 257/2017 - 

Ver. Adalberto Carlos Soares: Ao DAER - buscar providências urgentes quanto à manutenção da estrada 

do Entrepelado, ERS 242, Interior de nossa cidade. Requerimento n° 258/2017 - Ver. Guido Mario Prass 

Filho: Votos de Congratulações à Diretoria e toda a comunidade de Arroio Grande, Distrito de 

Entrepelado, pela inauguração das reformas do seu Barracão Católico Santa Terezinha. Requerimento n° 

259/2017 - Ver. Guido Mario Prass Filho: À CORSAN - reposição adequada de asfalto no cruzamento das 

Ruas Pinheiro Machado e Júlio de Castilhos, um quase em frente à Estação DVD e outro paralelo à Igreja 

Católica, sentido Pinheiro Machado. Requerimento n° 260/2017 - Ver. Levi Batista de Lima Júnior: Votos 

de Pesar, pelo falecimento do Sr. Irani Alves de Souza, ocorrido no dia 07/11/2017. Requerimento  

n° 261/2017 - Ver. Levi Batista de Lima Júnior: À Mesa Diretora - confeccionar Certificado de Honra ao 
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Mérito ao Rotary Clube de Taquara, pertencente ao Distrito 4670, o qual deverá ser entregue no dia 23 de 

novembro do corrente ano, durante a visita do Governador Distrital do Rotary. Indicação n° 513/2017 - 

Ver. Guido Mario Prass Filho: Patrolamento em toda extensão da Rua Reinoldo Jaeger, em especial na 

parte mais crítica, próximo ao nº 2296, no Loteamento Tito. Indicação n° 514/2017 - Ver. Guido Mario 

Prass Filho: Melhoria na área, onde será construída uma praça de lazer, no Loteamento Belo Horizonte, na 

localidade de Morro da Pedra. Indicação n° 515/2017 - Ver. Guido Mario Prass Filho: Indica 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." Indicação n° 516/2017 - Jorge de Moura Almeida: Providenciar a retirada de lixo 

(entulhos), na Rua Oswaldo Aranha, próximo ao nº 1223, no Bairro Empresa, em frente à EMEI Leonel 

Brizola. Indicação n° 517/2017 - Ver. Roberto Machado de Oliveira: Viabilidade de disponibilizar um 

container nas imediações do Supermercado Müller (esquina da Rua Picada Gravatá com a Sete de 

Setembro), no Bairro Santa Teresinha, para melhor organizar o descarte de lixo naquele local. Indicação 

n° 518/2017 - Ver. Roberto Machado de Oliveira: Possibilidade com urgência de colocar de dois quebra 

molas na Rua Rio Branco, no trecho da Empresa Vapt Vupt até a ERS 115. Indicação n° 519/2017 - Ver. 

Roberto Machado de Oliveira: Colocação de um tampão móvel em uma boca de lobo, situada na Rua 

Marechal Floriano, esquina com a Coronel Flores, bem como reposição de asfalto que está faltando entre o 

meio fio e o leito da via. Indicação n° 520/2017 - Ver. Roberto Machado de Oliveira: Colocação de saibro 

na estrada de Olhos d'Água até o Remanso - fazenda Sol Nascente, (estrada Olinda Martins da Silva). 

Indicação n° 521/2017 - Ver. Roberto Machado de Oliveira: Que seja realizado o serviço de roçada na 

estrada da Batingueira. Indicação n° 522/2017 - Ver. Adalberto Carlos Soares: Limpeza de um terreno 

localizado na Rua Pinheiro Machado, próximo ao nº 2226 no Bairro Jardim do Prado. Indicação n° 

523/2017 - Ver. Roberto Machado de Oliveira: Viabilidade de retornar a via de mão dupla na Rua 

Pinheiro Machado, a partir da Ernesto Alves, sentido ERS 115. Indicação n° 524/2017 - Ver. Adalberto 

Carlos Soares: Conserto da ponte de Três Irmãos, pois a mesma está com uma das pranchas quebradas. 

Indicação n° 525/2017 - Ver. Roberto Machado de Oliveira: Serviço de melhoria na Rua Carlos Chagas, 

Bairro Santa Teresinha. Indicação n° 526/2017 - Ver. Roberto Machado de Oliveira: Conserto e/ou 

substituição de uma luminária na Rua Wilson Aguiar, na altura do nº 240. Indicação n° 527/2017 - Ver. 

Adalberto Carlos Soares: Que a Secretaria de Obras agilize o conserto de uma patrola da marca Drescher 

que está com problemas e que a mesma fique a disposição da Secretaria do Entrepelado. Indicação n° 

528/2017 - Ver. Levi Batista de Lima Júnior: Viabilidade de verificar denúncias constantes de não 

existência de sanitários para uso dos clientes no comércio local. Indicação n° 529/2017 - Ver. Levi Batista 

de Lima Júnior: Patrolamento para nivelar a estrada de acesso à parte de trás do Hospital Bom Jesus. 

Após, havendo necessidade, colocar saibro. Indicação n° 530/2017 - Ver. Régis Bento de Souza: 

Patrolamento e ensaibramento nas ruas de chão batido, no bairro Loteamento do Tito e Eldorado. 

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: Neste momento, o Presidente da Câmara, 

Vereador Telmo Vieira transferiu o exercício da presidência ao Vereador Moisés Cândido Rangel para 

que pudesse se retirar do Plenário. VEREADOR JORGE DE MOURA ALMEIDA (PP): 

Cumprimentou o Presidente e a todos os demais, especialmente aos homenageados da noite, citando os 

órgãos ali presentes. Informou que na quinta-feira anterior esteve junto com o Vereador Guido Mario no 

gabinete do Deputado Fixinha, numa reunião onde foram tratados assuntos de melhorias em Taquara, 

sendo uma delas, a travessia do Bairro Empresa para o Bairro Santa Terezinha, onde já ocorreram diversos 

acidentes. Apontou que saíram de lá esperançosos por um viaduto e disse ainda que conforme apresentado 

na mídia, haveria um ato de assinatura do edital dessa obra. Além disso, alegrou-se pela duplicação da 
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ERS-239, o que certamente os moradores que passam por ali se beneficiariam. Mencionou ter feiro uma 

indicação de retirada de lixo e entulho na Rua Osvaldo Aranha, próximo à creche Leonel Brizola, pedindo 

ao Executivo que providencie a retirada do lixo. Comunicou que ao tentar fazer uma indicação de 

colocação de quebra-molas na Rua Auto João Muratore, foi informado que o Vereador Adalberto já havia 

solicitado, então apenas reforçou este pedido. Agradeceu a Deus pela oportunidade, agradeceu a atenção 

de todos e desejou que Deus lhes abençoasse. VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA 

SILVEIRA (PTB): Cumprimentou a Mesa Diretora e a todos os demais que acompanhavam a Sessão. 

Iniciou alegrando-se em perceber que autoridades municipais que cuidam da segurança dos munícipes 

haviam sido homenageadas naquela mesma noite. Salientou a importância de se entender o quão significa 

a importância de se mimar e homenagear pessoas que cuidam da segurança. Comentou sobre pessoas que 

estavam se manifestando no plenário, de costas para o legislativo e introduziu um assunto relacionado ao 

ISEV e o Hospital Bom Jesus. Afirmou que tem dito às pessoas que lhe perguntam, sobre o quanto existe 

um trabalho da justiça, e não dos vereadores, nem dos munícipes, mas uma questão judicializada, onde 

ocorreu um termo de ajustamento de conduta estabelecido pela justiça para cumprimento pelo ISEV. 

Continuou dizendo que concomitante a isso, foi estabelecido um Conselho de Acompanhamento de 

Gestão, para também cuidas das questões da administração do ISEV. Chamou atenção da comunidade, 

explicando que se o judiciário teve a cautela, é porque precisou manter essa cautela quando lida-se com a 

administração de uma instituição. Lembrou que o Hospital Bom Jesus é de Taquara, precisando ser 

cuidado com os olhos de quem entende. Relatou todos que os membros desse conselho eram pessoas 

técnicas, as quais estão conferindo as documentações e fazendo relatórios, e se fosse possível 

simplesmente retirar, não teriam feito isso, e justificaram que por isso o judiciário, corre-se o risco de 

fechas as portas. Testemunhou que este conselho estava trabalhando, e todo esse conselho estava 

trabalhando, e reuniam-se semanalmente no Plenarinho. Afirmou só poder dizer ao que vê, se trata de um 

trabalho sério de um conselho que acompanha a gestão do HBJ. Salientou ainda querer como todo o 

taquarense, e que se o ISEV precisar sair. Comungou com a ideia de que se precisa salvar o Hospital Bom 

Jesus, contudo, deixando as conseguem decidir pra que decidam. Encerrou agradecendo o tempo 

dispensado e desejando a todos uma excelente semana. VEREADOR ADALBERTO CARLOS 

SOARES (PP): Saudou a Mesa Diretora e a todos os demais. Iniciou elogiando o que a Vereadora Sirlei 

falou a respeito do hospital, dizendo que a manifestação é algo de direito do cidadão e em sua opinião a 

Sirlei não precisaria estar repetindo tudo, pois segundo ele, ela tinha razão e tudo havia sido muito bem 

explicado. Parabenizou a todos os policiais homenageados, pessoas que defendem o povo. Informou estar 

encaminhando ao DAER, o pedido de providências quanto a Estrada de Entrepelado, a qual é a ERS-242, 

que para o estado, no papel ela está asfaltada, quando na realidade é uma estrada que causa muitos 

problemas para o município de Taquara, principalmente aos moradores daquela localidade, onde há 

diversos fatores que dependem da estrada. Lembrou que a Prefeitura Municipal passa ali diariamente com 

os caminhões de saibro, os quais transitam diariamente em uma estrada esburacada. Fez também uma 

indicação para que a secretaria de obras fizesse o conserto urgente de uma patrola, a qual segundo ele pode 

ser consertada com baixo custo, e direcionada a Secretaria de Entrepelado, a qual atenderia as demais 

localidades da região. Mencionou ter feito uma indicação para a Secretaria de Padilha, que fizesse o 

conserto da Ponte Três Irmãos, a qual estava bastante danificada, causando transtornos e danos aos 

usuários. Solicitou ainda a Secretaria do Meio Ambiente, para que fizesse a limpeza de um terreno na Rua 

Pinheiro Machado, próximo ao Nº 2226 no Bairro Jardim do Prado, onde funcionava os Móveis Regina. 

Encaminhou Votos de Pesar aos familiares de Vergilia de Souza, da localidade de Padilha, a qual faleceu 

na semana anterior, já idosa, com 107 anos. Encerrou com uma mensagem sobre amizade, dizendo que um 

amigo falso e maldoso é mais temível que um animal selvagem, pois o animal pode ferir o corpo, mas um 

falso amigo pode ferir a alma. Agradeceu e desejou a todos uma boa semana. VEREADORA CARMEM 

SOLANGE KIRSCH DA SILVA (PTB): Saudou a Mesa Diretora e a todos os demais presentes. 
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Parabenizou a Capela de Santa Terezinha que estava com uma grande festa para arrecadar fundos e mantes 

a sociedade para receber as pessoas. Salientou a importância disso, por observar que essa cultura está se 

extinguindo, pois os jovens da atualidade buscam outros entretenimentos, esquecendo essas tradições. 

Comentou sobre o convite para comparecer em eventos de assinaturas novamente das obras na ERS-239, 

na ERS-020 e afirmou que não iria, pois segundo ela, isso está acontecendo, pois o ano seguinte é ano 

eleitoral, e disse ainda que assinar é muito fácil, e qual vier alguém dizer que fará e estiver chegando com 

as máquinas, aí ela viria, pois desse jeito que está, é terrível. Disse ainda que as pessoas que estavam no 

Plenário manifestando-se, porque assim como muitos outros da cidade, estão muito preocupados com a 

situação do hospital, que atualmente é uma referência no Vale do Paranhana, e se deve trabalhar para 

mantê-lo, e se tem coisas erradas, já chegou até a justiça, que prestaria contas em breve. Disse ter 

conhecimento de que os repasses do Município para o Hospital estavam em dia, e que acredita que o 

Prefeito estaria tão preocupado quanto todos do município, portanto vê que ao criar um conselho através 

do Ministério Público, com indicação deles, no momento que fazem esse levantamento, mostrariam a 

verdadeira situação, e quanto aos responsáveis, a justiça tomaria providências. Afirmou que se deve sim 

aguardar a justiça, e no momento que a justiça chegar ao Legislativo e ao Executivo com essas 

comprovações, acredita que o Prefeito tomaria uma decisão de fazer o que for preciso pelo hospital. 

Repetiu o que já havia dito outras vezes, que se ruim está com ele, pior seria sem ele. Acredita que tudo é 

válido, e deve-se trabalhar para manter o que se tem. Encerrou dizendo ser sim importante reivindicar 

direitos, porém, que se trabalhe para manter, e ter um hospital digno, com atendimento ao povo. Desejou 

por último uma boa noite a todos. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou o 

Presidente em exercício, e a todos os demais presentes no Plenário. Iniciou mencionando um 

encaminhamento que fez para conserto no asfalto em dois pontos, sendo um em frente à Estação DVD, 

onde a Corsan abriu para consertar um problema de vazamento e outro na esquina da Rua Júlio de 

Castilhos com a Rua Pinheiro Machado, onde inclusive informou terem acontecido pequenos acidentes, 

então pediu para que a Corsan arrume isso o mais rápido possível, já que isso tem trazido problemas à 

comunidade. Encaminhou Votos de Congratulações a diretoria e a toda a comunidade pela obra feita junto 

a Igreja Católica de Arroio Grande, na Capela Santa Terezinha, onde a comunidade se uniu para ajudar na 

reconstrução e reforma daquele barracão. Encaminhou o pedido de patrolamento no Loteamento Olaria, na 

Rua Reinoldo Jaeger, com problema mais grave próximo ao número 2296. Mencionou também que junto 

ao Loteamento Belo Horizonte em Morro da Pedra existe uma área verde onde os moradores pretendem 

fazer um campo de futebol, e pra isso era preciso que a prefeitura desse uma emparelhada para que a 

comunidade usufrua desse espaço público. Referenciou as homenagens feitas no Plenário, elogiando 

amplamente aos homenageados. Informou ter recebido um comunicado da EGR, convidando para o ato de 

assinatura do edital e licitação da obra de duplicação da ERS-239, da ERS-020 até o Arroio Tucanos, que 

aconteceria na Faculdade de Taquara dia 22 de novembro às 10h. Comunicou ser uma obra de 

fundamental importância para Taquara que lhe causa estranheza por quando iniciou essa duplicação, 

começou por Rolante, sendo que o problema maior está em Taquara, com a travessia do Bairro Empresa 

para o Bairro Santa Terezinha com mortes e acidentes seguidos, onde será feito um viaduto interligando os 

bairros e eliminando esse problema, através de um investimento de mais de 14 mi (de reais), além do 

Bairro Ideal que liga-se com o Bairro Aimoré e também é muito perigoso. Comentou que quem vai em 

direção a Sapiranga consegue perceber que já se iniciaram as obras do retorno e convidou novamente a 

comunidade para que estivesse presente no ato de assinatura mencionado anteriormente. Ressaltou ter 

estado presente em uma reunião em Campo Bom, onde foram escolhidos os representantes do Corepe, 

encaminhado seu nome como Titular, Rolante como Suplente, Campo Bom como Titular, Novo 

Hamburgo como Suplente, Estância Velha como Titular e Parobé como Suplente. Afirmou que estaria lá 

buscando recursos e melhorias necessárias para Taquara e para todas as cidades cortadas por essas 

rodovias. Agradeceu o espaço que se estendeu e enviou um abraço a toda a comunidade. VEREADOR 
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LEVI BATISTA DE LIMA JÚNIOR (PTB): Saudou seus colegas e a todos os demais que 

acompanhavam a Sessão. Lembrou que ainda em agosto esteve em uma reunião no DAER, em companhia 

do Ronaldo Santini, e houve um compromisso que já começou. Apontou não entender o que como o 

Vereador Guido falou da duplicação ter começado em Rolante, o patrolamento da ERS-242 começou por 

Santo Antônio da Patrulha, o que às vezes “se perde” e fica na metade do caminho, mas alegrou-se por já 

terem se iniciado as obras, porém é sempre bom estar lembrando. Relatou ter recebido reclamações 

constantes de pessoas que andam pelo centro da cidade, dizendo que muitas vezes algo que é obrigatório e 

gera situações constrangedoras, é a falta de sanitários públicos nos comércios. Fez então uma indicação 

Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde, para que cuide disso. Parabenizou os que se movimentaram 

até o Plenário de forma tranquila, sendo a Sociedade Civil organizada fazendo a demonstração de sua 

vontade, e lembrou que tanto a ação quanto a omissão geram consequência, portanto deve sempre ter 

cuidado do que se faz, pois às vezes o ato de fazer algo da maneira inadequada no momento errado, gera 

consequências piores como colocou a Vereadora Sirlei. Referiu-se ao assunto em pauta que foi trazido em 

placas e cartazes, afirmou ser importante lembrar que além do Ministério Público estar cuidando disso, o 

próprio conselho regional de medicina também está. Apontou que na semana anterior quando o Presidente 

do Cremers esteve presente, disse que estavam apurando as denúncias e ninguém estava autorizado a usar 

o nome deles para nada. Citou a frase “uma meia verdade, normalmente é uma mentira completa, e 

algumas pessoas fazem o uso das palavras para iludir a população e fazê-la de massa de manobra, e 

infelizmente por questão de intransigência de alguns e interesses pessoais de outros, eles manipulam 

informações e exceções e aqueles menos pesquisadores terminam se esbandalhando no chão. Explicou que 

além do Cremers, ainda havia a primeira coordenadoria que saúde e ao próprio gestou do Hospital 

Instituto de Saúde, as irregularidades que havia, e o Instituto teve que tomar as providências assim como a 

Secretaria de Saúde. Observou que isso tudo foi acompanhado por um grupo que foi criado por uma 

entidade chamada Ministério Público, porém levantar bandeiras dizendo que Vereador Tal e Vereadora 

Tal não fazem nada ficando calados, disso ele discorda, por não ser função de Vereador, fechar porta de 

hospital. Relembrou a todos que a função de Vereador é buscar alternativas para melhorar as condições da 

cidade, e tem sido feito por todos, pois existe uma Comissão de Saúde na Câmara, com pessoas realmente 

ligadas nas Políticas Públicas de Saúde, e isso tem sido feito. Apontou que se como neste dia, a Casa 

Legislativa estivesse cheia mais vezes, talvez a situação fosse diferente, pois as pessoas estariam 

informadas. Pediu a todos que leiam mais e se informem mais, dizendo ainda que numa situação existem 

três lados, o de quem está certo, o de quem está errado, e o lado da verdade, que muitas vezes é no meio. 

Agradeceu, enviou um grande abraço a todos e desejou que o Criador estivesse iluminando os caminhos 

de todos. VEREADOR ROBERTO MACHADO DE OLIVEIRA (PSDB): Saudou aos Vereadores e ao 

Presidente em Exercício. Iniciou seu pronunciamento dizendo ser um momento muito especial por essa 

Sessão estar sendo sua última. Mostrou-se preocupado com as melhorias da cidade, citando as falas de 

seus colegas, por admirar a determinação e forma como eles trabalham, sendo uma equipe valorosa. Disse 

ainda que se as pessoas estivessem acompanhando essa equipe, chegariam na mesma conclusão. Relatou 

ter feito algumas indicações, sendo uma relacionada a um bueiro próximo ao Xis do Vini, portanto 

solicitou que fosse feito um tampão para se colocar naquela boca de lobo, e se achassem difícil de fazer, 

ele se propusera a desenhar. Relatou que ali também foi retirado um pouco de asfalto, one a água fica 

acumulada, causando transtornos. Solicitou ainda que fosse colocado um container no final da Rua Picada 

Gravatá om a Rua Sete de Setembro, pois ali muitas pessoas por falta de informação ou por descaso, 

jogam o lixo de qualquer jeito. Disse que aqueles que gostam de trafegar na Rua Rio Branco, da empresa 

Vapt-Vupt até a ERS-115, precisarão reduzir a velocidade, pois pediu dois quebra-molas naquela região, 

já que o asfalto ficou muito bom e estão correndo demais a ponto dos moradores estarem com medo de 

sair de casa. Disse também aos moradores de Olhos D’Água até o Remanso, que foram solicitadas 

melhorias nesse pedaço de estrada, onde alguns granjeiros passam trabalho com seus caminhões todos os 
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dias para fazerem suas entregas, pois tinha encaminhado um pedido na semana anterior, e antes de chegar 

a essa Sessão, a rua já estava patrolada. Informou ter pedido também uma roçada na estrada da 

Batingueira. Encerrou agradecendo pelos dias que esteve na Câmara, agradecendo a paciência e o 

aprendizado, desejando que Deus desse sabedoria a todos os Vereadores que seguiriam o trabalho, para 

que Taquara seja um lugar para ficar, e colocou-se a disposição de todos. VEREADORA MÔNICA 

JULIANA FACIO (PT): Saudou a todos que acompanhavam a Sessão. Iniciou seu pronunciamento 

falando sobre a juventude e espaços de exercício para a juventude, o que é sabido que necessita de 

bastante espaço por terem muita energia para gastar. Lembrou que em fevereiro esteve em Brasília 

pleiteando recursos para a construção de uma quadra de esportes com marcação de baquete, o que no mês 

de setembro veio para Taquara, pelo Ministério das Cidades, a liberação de R$ 1.063.000,00 no CNPJ da 

Prefeitura de Taquara, para a construção deste espaço, e com esse valor, se consegue construir duas 

quadras, portanto estavam buscando uma para ser em um local mais central e outra em um bairro mais 

retirado, que estaria anunciando em breve. Compartilhou que na semana anterior, havia se reunido 

juntamente com o prefeito e os jogadores regionais de basquete, sendo mais de 30 pessoas, as quais na 

sequência elaboraram os projetos das duas quadras poliesportivas que viriam para Taquara. Falou ainda e 

um projeto que a Frente Parlamentar de Homens pelo Fim da Violência Contra a Mulher, que são 16 Dias 

de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher, que é uma mobilização anual entre sociedade civil e 

poder público no enfrentamento a violência de gênero. Mencionou que em Taquara a coordenação desse 

momento, com em torno de 30 instituições parceiras, fica a cargo da Câmara de Vereadores pela Frente 

Parlamentar de Homens Pelo Fim da Violência Contra a Mulher, temática essa que segundo ela, acontece 

em mais de 100 países ao redor do mundo, e no Brasil, inicia um pouco antes, dia 20 de novembro, por ser 

o Dia da Consciência Negra, dia escolhido, por saber que a mulher negra sofre dupla exclusão e duplo 

preconceito. Convidou a todos para o início da programação na segunda-feira, dia 20 de novembro às 15h, 

onde teria uma roda de conversa com o título: “Protagonismo e Lutas da Mulher Negra”, entre outros 

assuntos apresentados. Informou que na terça-feira, dia 21, no prédio do Fórum da Justiça do Trabalho de 

Taquara, haveria outro debate, e na quarta-feira às 15h o lançamento da exposição fotográfica: “O Silêncio 

Também é Uma Arma”, no departamento da Polícia Civil, sendo essas as três primeiras agendas do 

evento. Agradeceu e desejou uma boa semana a todos. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS 

(PMDB): Saudou a Mesa Diretora e a todos os demais presentes no Plenário. Lembrou que na semana 

anterior falou que o Governo manipulava a inflação, e afirmou ser uma vergonha isso, para justifica que 

não é preciso aumentar o salário, assim como o Prefeito que usou da deflação, e disse ainda que não existe 

deflação no país. Apontou que anos atrás custava R$ 31,00 a saca de 30kg de milho e atualmente custa R$ 

39,00. Lembrou ter questionado na semana anterior também sobre qual era a casa que não usasse fogão a 

gás, pois havia subido 44%, além do aumento da gasolina, entre outras coisas. Justificou que por isso falou 

pro Telmo agilizar a história do projeto de direitos que ficaram pra trás pela lei eleitoral, o que segundo o 

Vereador, não pode ficar assim, tendo que retirar o projeto para que o Sindicato tome uma providência, ou 

vote o projeto para que se possa tomar uma providência da mesma forma. Apontou que está chegando em 

um problema, pois começaram a cair as ordens de mercado e farmácia, pois as pessoas não conseguem 

mais comprar nada. Informou que no Loteamento Tito Eldorado estavam tampando os buracos, pois não 

tem mais o que patrolar, e relatou que na sua estrada, está cada dia pior, precisando colocar primeira 

(marcha) pra passar em alguns lugares, sendo inadmissível em um lugar que produz. Mencionou que na 

Rua Reynoldo Jaeger tem uma lâmpada queimada no número 3055, onde já ligaram dez vezes e sempre 

dizem que não tem lâmpada, portanto solicitou que se tome providência. Lembrou que Taquara já foi a 

maior bacia leiteira do estado, e atualmente na Estrada da Cachoeira não se encontra mais nenhum 

produtor de leite, sendo parte disso, culpa das estradas, além de estarem pagando R$ 0,98 no litro, o que 

não consegue abastecer os insumos para as vacas. Afirmou que se quiser que o município não vá para o 

buraco, precisa tomar uma providência, definindo uma prioridade, pois relatou que ao passar pra Rolante 
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pela estrada velha, tem muitos tambos de leite, porém, a Prefeitura tem feito de tudo pelos produtores, pois 

ninguém consegue produzir leite com o valor pago atualmente. Cedeu um aparte ao Vereador Guido 

Mario Prass Filho, o qual disse acreditar que um trabalho que deve ser feito, é que como no IACS tinha 

uma usina de leite, sugeriu tentar através de uma cooperativa, fazer uma usina de leite dos produtores e 

fornecer para merenda escolar, afinal se está comprando leite de fora, podendo fazer isso assim como é 

feito em Araricá. Retomou a palavra então o Vereador Nelson José Martins, dizendo que se 

industrializar se tem condição de fazer sim. Esclareceu não estar fazendo nenhuma crítica a Secretaria de 

Agricultura do Município, pois em sua opinião, esta trabalha muito bem, contudo sua preocupação era que 

se tinha uma linha de leite muito forte e hoje não se tem mais nenhum produtor. Encerrou dizendo ser 

necessário que se faça algo, pois mora em Taquara e continuará morando em Taquara. Nada mais havendo 

a tratar, às 20h20min, o Presidente em exercício declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, 

convocando a próxima para o dia 20 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.  

 

 


