ATA Nº 4.246
Aos vinte e sete dias do mês de novembro 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 43ª (quadragésima terceira)
Sessão Ordinária deste Legislativo, sob a Presidência do Vereador Telmo Vieira (PTB), o qual contou
com a presença dos seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Carmem Solange Kirsch da Silva
(PTB), Daniel Laerte Lahm (PTB), Guido Mario Prass Filho (PP), Levi Batista de Lima Júnior (PTB),
Luis Felipe Luz Lehnen (PSDB), Magali Vitorina da Silva (PTB), Marlene Terezinha Haag (PTB), Moisés
Cândido Rangel (PSC – Vice-presidente), Mônica Juliana Facio (PT - Secretária), Nelson José Martins
(PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Sandra Beatriz Schaeffer (PP) e Sirlei Teresinha Bernardes da
Silveira (PTB). Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador Telmo Vieira, a Diretora
Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Sessão Ordinária, desejando boas vindas
a todos, informando que as Sessões da Câmara de Vereadores de Taquara podem ser assistidas em tempo
real, acessando o endereço eletrônico www.camarataquara.com.br no link TV Câmara e transmitidas,
através da Rádio Taquara e do Blog do Masutti. A partir deste instante o Presidente da Casa deu início aos
trabalhos da noite, cumprimentando as pessoas presentes, ouvintes da Rádio Taquara e demais veículos de
comunicação, momento em que convidou a todos para realizar em conjunto a Oração do Pai Nosso. Na
sequência o Presidente fez um breve discurso destacando as questões que foram tratadas durante sua
viagem à Brasília, nos últimos dias 21 e 22/11, ressaltando ter sido bastante satisfatória dentro dos seus
propósitos. Depois disso, conforme anunciado na última Sessão Ordinária do dia 20 de novembro, o
Presidente deu início a Eleição da nova Mesa Diretora para o Exercício de 2018, solicitando aos
Vereadores para que apresentassem as Chapas, de acordo com a previsão legal do Artigo 10 do Regimento
Interno desta Casa. Antes disso o Presidente informou que nesta tarde (27) foi protocolada, junto a
Secretaria Legislativa desta Casa, a Chapa de nº 01, a qual já se encontra cadastrada via sistema, com a
seguinte formação: Presidente: Vereador Guido Mario Prass Filho; Vice-presidente: Vereador Levi
Batista de Lima Júnior e Secretária: Vereadora Magali Vitorina da Silva. Após não havendo apresentação
de outra Chapa, o Presidente colocou em discussão e posterior votação do Plenário a Chapa de Consenso
acima descrita e esta foi aprovada via sistema por 12 (doze) votos favoráveis dos Vereadores: Adalberto
Soares, Carmem Kirsch, Daniel Lahm, Guido Mario, Levi Batista, Luis Felipe, Magali da Silva, Marlene
Haag, Moisés Rangel, Mônica Facio, Sandra Schaeffer e Sirlei Silveira. E, 02 (dois) votos contrários dos
Vereadores: Nelson Martins e Régis Souza. Dessa forma a nova Mesa Diretora para o Exercício de 2018
ficou composta pelos seguintes Vereadores: PRESIDENTE - GUIDO MARIO PRASS FILHO; VICEPRESIDENTE - LEVI BATISTA DE LIMA JÚNIOR e SECRETÁRIA - MAGALI VITORINA DA
SILVA. A seguir, de acordo com a Resolução nº 008 de 30 de novembro de 2009, o Presidente comunicou
que a Cerimônia de Celebração da Eleição dos Cargos da Mesa Diretora para o Exercício de 2018 e a
nomeação dos membros das Comissões Permanentes desta Casa, será realizada em Sessão Solene no dia
20 de dezembro de 2017, às 18 horas, lembrando que a transmissão e a posse dos cargos ocorrem,
automaticamente, no dia 1º de janeiro de 2018. Prosseguindo com os 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. Publicidade de Projetos de Lei: PROJETO DE LEI N° 132/2017
(Executivo nº 104) Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018.
PROJETO DE LEI N° 133/2017 (Executivo nº 105) Institui o calendário de pagamento do IPTU para o
exercício de 2018 e autoriza o Poder Executivo a firmar convênios com as instituições bancárias e, dá
outras providências. Correspondência recebida: Ofício nº 0253/2017 – ISEV-Unidade de Taquara,
convidando para reunião a realizar-se no dia 30 de novembro do corrente ano, às 10h, no auditório do
Hospital, para apresentar os avanços obtidos até o momento e na sequência visitar as instalações. Convite
da Administração Municipal e SMECE, para o XIII Fórum Estudantil Municipal 2017, nos dias 28 e 29 do
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corrente mês e ano, na Sociedade 05 de Maio. 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 Nº
129/2017 (Executivo nº 094) Dispõe sobre o Plano Plurianual para quadriênio 2018/2021. Foi apresentada
uma Emenda Aditiva pela Vereadora Mônica Facio e duas Emendas pelo Vereador Luis Felipe. A
Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentaram
Pareceres pela regularidade do Projeto e das Emendas em relação à forma e legalidade. Posta em votação a
Emenda Aditiva, proposta pela Verª. Mônica, esta foi aprovada por unanimidade (14 votos favoráveis).
Postas em votação (em bloco) as duas Emendas propostas pelo Ver. Luis Felipe, estas foram rejeitadas,
tendo recebido 03 votos favoráveis (Ver. Luis Felipe, Ver. Nelson Martins e Ver. Régis de Souza) e 11
votos contrários (demais Vereadores, exceto o Presidente). Posto em votação o presente Projeto com a
Emenda Aditiva, este foi aprovado com 11 votos favoráveis e 03 votos contrários (Ver. Luis Felipe, Ver.
Nelson Martins e Ver. Régis de Souza). Falaram sobre a matéria os Vereadores: Mônica Facio, Luis
Felipe, Guido Mario, Telmo Vieira e Nelson Martins. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
005/2017 - VER. NELSON JOSÉ MARTINS: Concede o Título de Cidadão Taquarense ao Senhor
JOÃO CARLOS SILVA DE SOUZA. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer pela
regularidade do Projeto em relação à forma e legalidade. Posto em discussão, seguido de votação o
presente Projeto foi aprovado por 13 (treze) votos favoráveis e uma abstenção do Vereador Régis de
Souza, tendo em vista a homenagem ser concedida ao seu progenitor (pai). Falou sobre a matéria o
Vereador Nelson Martins. A seguir, havendo a concordância unânime dos Vereadores, os Projetos de
Decretos Legislativos de nº 06 a 16, abaixo descritos foram votados em bloco: - 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. PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO N° 013/2017 - VER.ª MÔNICA JULIANA FACIO: Concede o Título de
Cidadã Taquarense a VIVIANE DANUBIA SCHIRMER. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 014/2017 - VER. GUIDO MARIO PRASS FILHO: Concede o Título de Benemérito Cidadão
Taquarense ao Senhor OSMAR GONZAGA DA SILVA. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 015/2017 - VER.ª MAGALI VITORINA DA SILVA: Concede o Título de Benemérita Cidadã
Taquarense a Senhora JERCI JAQUES SARMENTO. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
016/2017 - VER.ª CARMEM SOLANGE KIRSCH DA SILVA: Concede o Título de Benemérita
Cidadã Taquarense a Senhora MARIA IRONITA DA SILVA PACHECO. A Comissão de Constituição e
Justiça apresentou Parecer aos Projetos acima mencionados, pela regularidade dos mesmos em relação à
forma e legalidade. Os Projetos foram aprovados por unanimidade (14 votos favoráveis). Falaram sobre as
matérias os Vereadores Luis Felipe, Mônica Facio, Guido Mario, Sirlei Silveira, Telmo Vieira e Carmem
Kirsch. 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. Requerimento n° 270/2017 - Ver.
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Guido Mario Prass Filho: Votos de Pesar, pelo falecimento da senhora Normilda Hoff, ocorrido no dia
23/11/2017. Requerimento n° 271/2017 - Ver. Guido Mario Prass Filho: Votos de Pesar pelo falecimento
do senhor Adair Barbosa da Silva, ocorrido no dia 25/11/2017. Requerimento n° 272/2017 - Ver. Guido
Mario Prass Filho: À Mesa Diretora - apresenta Pedido de Licença do mandato de Vereador, de acordo
com o Artigo 17, Inciso I, letra b, do Regimento Interno desta Casa, a partir de 06/12/2017 a 19/12/2017,
para tratar de interesse particular, sem qualquer remuneração, e que seja convocado suplente, para igual
período, nos termos regimentais. Requerimento n° 273/2017 - Ver.ª Mônica Juliana Facio: À Mesa
Diretora - reserva do Plenário para o dia 04/12/2017, às 15h, para o debate dentro dos 16 dias de Ativismo
pelo Fim da Violência contra a Mulher, com o tema: "Mulheres que vivem a Deficiência e sofrem
Violência". Requerimento n° 274/2017 - Ver. Telmo Vieira (solicitou que fosse encaminhado em nome da
Casa): Votos de Congratulações ao Delegado de Taquara, senhor Ivair Matos Santos, extensivo a toda sua
equipe de trabalho, pela inauguração do Núcleo de Mediação de Conflitos, através do “Programa Mediar”,
ocorrido no último dia 24/11, na Delegacia de Polícia Civil de nossa cidade. Indicação n° 533/2017 - Ver.
Adalberto Carlos Soares: Patrolamento e ensaibramento na estrada de Padilha Velha, Distrito de Padilha.
Indicação n° 534/2017 - Ver. Adalberto Carlos Soares: Patrolamento e ensaibramento na Rua Edmundo
Saft no Bairro Fogão Gaúcho. Indicação n° 535/2017 - Ver. Guido Mario Prass Filho: Patrolamento,
ensaibramento e alargamento da estrada dos Mineiros, em frente aos Cemitérios da localidade de Mineiro.
Indicação n° 536/2017 - Ver.ª Mônica Juliana Facio: Verificar o encanamento e o calçamento das ruas Dr.
Ejo Macedo e José Gonçalves das Neves no Bairro Mundo Novo. Indicação n° 537/2017 - Ver.ª Mônica
Juliana Facio: Colocação de quebra-molas e sinalização de redução de velocidade na Rua Flores da Cunha
cruzamento com Rua José Gonçalves das Neves, no Bairro Mundo Novo. Indicação n° 538/2017 - Ver.
Luis Felipe Luz Lehnen: Revisão da tubulação na Rua Tristão Monteiro, entre a Rua Pastor Hermann
Schaefke e a ERS 115. Indicação n° 539/2017 - Ver. Luis Felipe Luz Lehnen: Revisão da tubulação na
Rua Pastor Hermann Schaefke, entre as ruas Tristão Monteiro e Carlos Kroeff. Indicação n° 540/2017 Ver. Luis Felipe Luz Lehnen: Recuperação das estradas de Rio da Ilha e Vila Teresa. Indicação n°
541/2017 - Ver. Daniel Laerte Lahm – Preto: Conserto de um cano de esgoto na Rua Medianeira, próximo
ao nº 394. Encerrando a Ordem do Dia o Presidente fez os seguintes Comunicados: - Após a votação e
aprovação dos Decretos Legislativos que indicaram a homenagem de Títulos de Cidadania deste ano, os
Vereadores receberão os convites endereçados aos homenageados, os quais deverão ser entregues pelos
propositores. - A data da Sessão Solene de entrega dos Títulos de Cidadania foi reagendada para o dia 05
de dezembro, do corrente ano, às 19 horas, no Plenário desta Casa. – Também, no dia 04 de dezembro de
2017, às 13 horas, no Plenário desta Casa será realizada Audiência Pública da Comissão de Orçamento
Finanças e Fiscalização, sobre o Projeto de Lei nº 132/2017 (Executivo nº 104) que dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 (dado publicidade anteriormente). Ressaltou
que as emendas ao referido Projeto poderão ser apresentadas até o dia 05 de dezembro, nas Comissões, no
horário até às 12 horas. Depois disso 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 ADALBERTO CARLOS
SOARES (PP): Saudou a Mesa Diretora e a todos os demais que acompanhavam a Sessão, especialmente
os moradores do interior. Externou ter andado muito pelo interior, e percebido que muitas indicações de
seus colegas são relacionadas a melhoria de estradas no interior. Apontou que a estrada de Padilha Velha
está intransitável, pois nunca esteve tão ruim, assim como Olhos d’Água que estava em péssimas
condições. Disse ainda que em Arroio Grande e Entrepelado estava um caos, salientando que a estrada de
Entrepelado é usada muitas vezes inclusive pela Prefeitura, portanto sugeriu a Secretaria de Obras para
que faça mutirões carregando saibro e espalhando nas estradas, reparando-as. Solicitou então ao presidente
que colocasse ordem no Plenário, visto que alguns de seus colegas estavam tumultuando, e assim o fez.
Sugeriu também que o Trator Roçador programe-se para iniciar os consertos o quanto antes, visando que
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em janeiro inicie as roçadas no interior, comentando que ao passar pela Batingueira, identificou muito
mato na estrada. Encaminhou requerimento ao gabinete do Deputado João Fischer, para agendar com os
engenheiros da EGR, uma visita até Taquara para que estudem um projeto para a sinaleira que para quem
vem de Igrejinha para Taquara e busca acesso a Tristão Monteiro, para que a desloque um pouco mais
adiante, dando mais opções de vias de acesso a cidade, desafogando a Rua Tristão Monteiro, algo que já
havia sido combinado e estava apenas formalizando. Alegrou-se com a ligação do Deputado Covatinho,
contemplando o Município com a emenda solicitada por este mesmo Vereador, no valor de R$ 300.000,00
para a área da saúde, tendo a liberação de R$ 100.000,00 nos dias seguintes a essa Sessão. Mencionou que
o Vereador Telmo Vieira esteve em Brasilia, tendo a oportunidade de falar com este deputado que isso
confirmou. Finalizou falando a respeito da eleição para a Mesa Diretora de 2018, explicando que uma
grande quantidade de pessoas esperava que seu nome fosse citado para presidir a cama no ano seguinte, o
que não aconteceu, pois seu partido achou por bem nomear outro candidato. Lembrou que veio fazendo
um trabalho durante todo o ano de 2017, lembrando que no ano anterior foi indicado para fazer parte da
mesa, e abriu mão para outro assumir seu lugar por ter essa pretensão. Comunicou que estes que contavam
com seu nome, poderiam lhe procurar que ele esclareceria o que aconteceu dentro do partido, e afirmou
que seu trabalho seguiria, para tranquilizar os munícipes. Agradeceu a atenção e desejou a todos uma boa
semana. VEREADORA CARMEM SOLANGE KIRSCH DA SILVA (PTB): Cumprimentou a Mesa
Diretora e a Todas as demais pessoas presentes e ouvintes. Iniciou dizendo que no Município existem
algumas “novelas”, e que estava bastante complicado de chegarem aos seus finais. Disse ainda que quando
se fala em novela, sabe-se que logo haverá um fim, contudo, quanto a essas novelas do Município, afirmou
não saber se estão no início ou meio, tendo a certeza de que no fim não estão. Mencionou que o DAER
novamente por meio de assessoria, voltou a informar que o edital de licitação para obras da ponte da ERS020, teria encaminhamento até o final do ano, e o departamento ainda afirmou que a obra teria início em
meados de 2018, encerrando-se no mesmo ano, não confirmando os prazos específicos, além de informar
que os serviços apenas estão programados para ocorrer em seis meses, período podendo sofrer alterações
de acordo com as condições climáticas, e o valor exato da obra apenas poderia ser divulgado após a
entrega do projeto, apontando que o mesmo é a ERS-239. Lembrou que o ano seguinte seria ano eleitoral,
e estes acreditam que se virem até o município dizer essas coisas, a comunidade esqueceria que isso
acontece desde 2012 e 2013. Salientou ser um absurdo o que estava acontecendo, mas que aguardaria para
ver a memória do povo para as eleições do ano seguinte. Disse que a situação do Hospital de Taquara
estava muito complicada, pois cada um fala uma coisa, e quem sente na pele é o povo, que fica doente e
dirige-se ate o Hospital, sendo que muitos não são nem atendidos dignamente, enquanto outros são bem
atendidos, contudo os próprios médicos que atendem, fazem encaminhamentos para o Hospital de Parobé,
ou outros locais pela falta de recursos. Relatou que no dia anterior esteve no hospital ao fazer uma
visitação, e não tinha plantão obstétrico, tornando muito fácil dizer que não tem o profissional e chamando
a ambulância para levar a pessoa a Parobé. Afirmou que isso precisa ser resolvido, e que assim como já
explicou, não é contra o Hospital de Taquara, e sim, contra o que está acontecendo e se prolongando, pois
acredita que isso precisa terminar o quanto antes, pois no tempo dado pela justiça, haverá cada vez mais
pessoas morrendo dentro do Hospital. Relatou que muitas pessoas lhe procuraram no final de semana para
falar a respeito da questão de iluminação pública no município, por estar sofrendo as consequências da
situação de dificuldade do país, não tendo material. Afirmou que a iluminação pública é uma das
principais seguranças, pois é vida, e algumas pessoas lhe procuraram dizendo que o Prefeito havia dito na
rádio que tem material, e as pessoas lhe procuraram com essa resposta. Pediu ao Presidente que entrasse
em contato com o Prefeito para ver qual a real situação desse acontecido, pois se ele comentou que tem e
essa situação está caótica, há algo de errado acontecendo. Encerrou desejando uma boa noite a todos e
dizendo que por essa noite era isso. O Vereador Telo Vieira então explicou que essa questão está sendo
implementada, dispondo de um número 0800 para que o cidadão possa informar sendo recuperada a
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lâmpada o quanto antes. VEREADOR GUIDO MARIO PRASS FILHO (PP): Saudou o Presidente da
Câmara e a todos os demais que acompanhavam a Sessão. Iniciou comunicando que o Município estava
em parceria com o Senar, e leu um material que estava consigo dizendo “Aumente suas chances de
conseguir um emprego.” Comunicou que essa instrução seria feita dia 29 de novembro para as pessoas que
quiserem, já que é importante saber como deve fazer isso, estando preparados para quando forem atrás de
seu emprego. Informou ter feito um encaminhamento solicitando a Secretaria competente que faça o
serviço de patrolamento, saibramento e alargamento da Estrada dos Mineiros, próximos aos cemitérios da
localidade. Protocolou também seu pedido de licença do dia 6 de dezembro ao dia 19 e dezembro.
Encaminhou Votos de Pesar pelo falecimento da Senhora Normilda Hoff, o qual ocorreu dia 23 deste
mesmo mês, dizendo que aqueles que amamos não morrem, mas apenas partem antes de nós, desejando
que Deus abençoasse e consolasse todos os familiares dessa finada. Encaminhou também Votos de Pesar
pelo falecimento de Adair Barbosa da Silva, que faleceu dia 25, e citou que por muitos anos teve o prazer
de jogar futebol com ele. Mencionou ter estado presente na inauguração do núcleo de imediação que se
instalou na Delegacia de Taquara, parabenizando o Delegado Ivair. Agradeceu a Deus e a sua família,
também ao Partido Progressista que lhe indicou para exercer essa função importante, e que através da
democracia, se poderia alcançar melhorias. Agradeceu também aos seus pares, ao Vereador Levi e a
Vereadora Magali, os quais lhe acompanhariam em 2018. Parabenizou o Vereador Telmo pela sua conduta
no ano de 2017, o qual passou por conflitos, mas soube mediar bem, justificando ser a casa do debate,
dizendo que a divergência faz parte. Finalizou dizendo que trabalharia com bastante responsabilidade,
buscando manter a harmonia, o diálogo e o respeito às leis, o que é muito importante que aconteça,
dizendo ainda que se qualquer um dos 15 lhe acompanhassem na Mesa, este teria grande satisfação, por ter
um carinho e respeito por todos. Agradeceu os minutos a mais, enviou um abraço a todos e desejou-lhes
uma boa semana. VEREADOR LUIS FELIPE LUZ LEHNEN (PSDB): Saudou o Presidente da
Câmara e a todos os demais que acompanhavam a Sessão. Iniciou dizendo que gostaria de ocupar seu
tempo falando de outro assunto, e não deste que estava tirando o sono de todos os taquarenses, contudo,
afirmou ser impossível não sentir a aflição que a população taquarense estava sentindo em relação ao
Hospital Bom Jesus. Relatou que ao se atualizar a respeito do que passa na gestão do HBJ, descobriu que o
Ministério Público havia recebido o primeiro relatório de acompanhamento, mas este foi inconclusivo, e o
Ministério Público então estabeleceu um novo prazo para apresentação de mais documentos da parte do
ISEV e do Governo do Estado, e o próprio conselho teria mais tempo para analisar os documentos novos.
Afirmou estar ciente de que o contrato entre o ISEV e a Prefeitura estava em vigor, e existia um acordo
firmado com o Ministério Público, para que algumas coisas acontecessem a fim de que se tenha um
Hospital de fato funcionando, ou que outra solução fosse tomada. Salientou esperar que independente do
que aconteça que se possa manter a casa de saúde aberta, e que aqueles profissionais que sempre
atenderam no hospital possam receber os valores que lhes são devidos. Aproveitou o momento para fazer
um desabafo, dizendo que no início de 2017, em muitas oportunidades, manifestou-se na tribuna pedindo
coerência e responsabilidade de seus pares, e por muitas vezes foi mal interpretado, pois alguns até
sugeriram a criação de uma comissão de ética na tentativa de lhe intimidar no que sempre foi sua conduta.
Explicou que não está na Câmara como Vereador de forma irresponsável e nem tampouco de forma
aventureira, mas a experiência que teve entre os anos de 2009 e 2012, um período em que a Câmara fazia
total esforço para reabrir o Hospital, e lhe ensinou a ler as linhas e entrelinhas dos contratos e projetos que
chegam. Lembrou que quando apresentou suas emendas buscando por mais transparência quando votaram,
para que o ISEV apresentasse suas negativas mês-a-mês, a fim de receber os recursos dos cofres públicos,
era pra defender os interesses das pessoas, da comunidade, do coletivo, e não de uma minoria. Lembrou o
resultado, quando o Prefeito Tito vetou e a maior parte da casa acatou e defendeu o Veto, sendo que
estavam justamente querendo proteger a Câmara da opinião pública, mas disse que os Vereadores estão
neste lugar para defender o interesse da comunidade, e não de um único instituto ou uma minoria.
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Concluiu que os Vereadores não fizeram sua parte, incluindo-se junto, mesmo tendo alertado e votado em
alguns posicionamentos contrários, pois a Câmara falou com a comunidade. Continuou dizendo que os
Vereadores permitiram que um instituto cheio de falhas, com inúmeros processos, apontamentos técnicos
e conflitos com seus profissionais de saúde por onde passa, assumisse a única casa de saúde do município.
Apontou que hoje se está de mãos atadas, dependendo exclusivamente do conselho de acompanhamento,
não podendo dar a resposta que a comunidade pede, restando apenas aguardar o que o Ministério Público
dirá sobre o cumprimento ou não do acordo estabelecido. Mencionou que o Prefeito Tito de maneira a se
proteger, encaminhou projetos a Câmara, com o claro intuito de se autodefender de futuros problemas,
como os que o município passava no momento, pois estava dizendo nos meios de imprensa que não tem
responsabilidade pela contratação do ISEV, pois tudo passou pela Câmara de Vereadores e teve anuência
da Casa. Lembrou a cada cidadão de um carro de som que passava pela cidade com a voz do Prefeito Tito
dizendo que ele havia resolvido os problemas do hospital, e justificou que ele fez isso para que as pessoas
tirassem dele estas responsabilidades e colocassem sob os ombros dos Vereadores, e por isso nas semanas
precedentes a essa Sessão, viu-se pessoas cobrando dos Vereadores algo que não cabe mais a essa Casa.
Afirmou que as pessoas estão certas em cobrar, pois os Vereadores são os agentes políticos mais próximos
do cidadão, e é natural que eles pensem sobre como pode, e se havia tanta coisa errada, como os
Vereadores não viram isso. Justificou que os Vereadores estão na Câmara para verem, fiscalizarem e
cobrarem, mas não para passar a mão na cabeça de Gestor Público, ou apadrinhar políticos em cargos de
Executivo. Afirmou ter certeza de que o Ministério Público resolveria o empasse com o ISEV, mas até lá,
ainda ouviriam muito da comunidade, e desejou que isso ficasse de lição, para que cada presente pudesse
exercer a autonomia que esse cargo exige de cada um. Disse que gostaria de falar sobre alguns outros
assuntos, mas seu tempo havia se encerrado, portanto desejou uma boa semana a todos, dizendo que seu
gabinete segue a disposição de todos. VEREADORA MÔNICA JULIANA FACIO (PT): Saudou
desejando uma boa noite a todos que acompanhavam a Sessão. Iniciou seu pronunciamento citando a
agenda dos 16 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra a Mulher, uma agenda a qual estava sendo
coordenada pela Câmara de Vereadores, com mais de 20 organismos públicos e civis participando da
organização e da execução das agendas, lhe causando muita alegria em dizer, por ser ações que estava
ocorrendo de forma decentralizada e que a partir das demandas e indicadores que após esses momentos
chegam até ela, pode-se criar uma cartografia da condição da mulher no município de Taquara, o que é de
extremamente importante para que a Câmara possa elaborar políticas públicas de equidade e justiça social,
e principalmente de combate a violência no município para as mulheres. Relatou que na semana que
passou haviam acontecido diversas atividades, destacando o lançamento da exposição fotográfica “O
Silêncio Também é Uma Arma”, na Delegacia da Polícia Civil, explicando ser uma exposição organizada
por uma Delegada da Polícia Civil, a qual retrata imagens de armas que matam mulheres. Relatou que no
dia da abertura dessa exposição, o Delegado Regional estava presente e apresentou um dado de que a
cidade de Taquara é uma das cidades mais violentas do estado do Rio Grade do Sul para as mulheres
viverem, justificando a necessidade de se avançar em políticas públicas de combate a violência de gênero.
Disse ainda que na terça-feira anterior a essa Sessão, fez uma atividade em parceria om a Justiça do
Trabalho de Taquara, onde foi discutida a função da mulher no mundo do trabalho, assim como todas as
violências que sofre no mundo do trabalho. Mencionou que a partir dessa ação eu a Câmara vem fazendo
pela Frente Parlamentar de Combate a Violência e através dos 16 Dias e Ativismo, teve a honra de
apresentar uma emenda ao Plano Plurianual, que é um planejamento para os quatro anos seguintes, onde
estão todas as ações de políticas públicas e plano governamental para o período seguinte, e ela então fez
uma emenda para a criação da Coordenadoria de Políticas Públicas da Mulher no Município de Taquara,
aprovada de forma unânime, e agradeceu aos seus colegas por entenderem da necessidade de se ter esse
espaço no município e poder fazer um enfrentamento que vem sido apontado nos 16 Dias de Ativismo e
através da Frente Parlamentar. Questionou o que uma Coordenadoria de Políticas Públicas da Mulher faz,
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já explicando que esta, faz uma ação transversal, já que não existe a política pública de fato da mulher,
havendo somente a política pública da mulher na saúde, na habitação, na geração de emprego e renda, e na
educação, portanto garantir um espaço para trabalhar nessa perspectiva de olhar exclusivamente para a
grande gama de mulheres, onde muitas são chefes de família provendo o sustento do lar, é ter um espaço
de empoderamento, justiça social, e principalmente de dignidade para todas. Encerrou desejando uma boa
noite a todos. VEREADOR NELSON JOSÉ MARTINS (PMDB): Saudou a Mesa Diretora, e a todos os
que estavam presentes no Plenário. Iniciou dizendo entender que todas as pessoas tem o direito de errar,
mas sobre o que o Tribunal disse em relação a nomeação de CC contra o Prefeito Tito, afirmou que o
Prefeito Tito aplicou uma grande mentira, lendo um trecho do que estava escrito no jornal: “...a partir de
ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público na esfera cível contra Tito, o Prefeito
se manifestou dizendo que o fato seria uma grande armação política de partidos de oposição...” Disse
então o Vereador Nelson que o Prefeito deveria observar seus erros e admitir, ao invés de jogar em cima
dos outros. Seguiu sua leitura dizendo: “...e também resultado de atuação desastrosa do Ministério
Público. Lembrou que o próprio Otávio teria dado outro depoimento a procuradoria dos prefeitos de
Porto Alegre, relatando que havia feito uma injustiça contra Tito por não estar bem psicologicamente e
por orientação de membros de seu partido, o PMDB.” Explicou que nessa época, a pessoa em questão não
era filiada ao PMDB, sendo essa uma grande mentira do Prefeito Tito, dizendo inclusive que se ele quiser
debater isso na rádio, iria para provar as mentiras. Mencionou acreditar que se pode errar, mas que aguente
o que fizer de errado e não coloque nas costas dos outros, até porque relatou que o Otávio não entendia, aí
foi trabalhar na Câmara e disse que estava mal psicologicamente, e questionou como isso. Relatou então
que na verdade o Otávio procurou o PMDB naquela época, depois ele relata na reportagem que estava
brabo, por ter sido demitido, o que é detalhe, e problema dele, mas tinha outro partido, sendo isso um
problema deles, e não deve jogar pra cima do PMDB, pois essa foi uma das coisas que afastou o PMDB da
administração do Tito, pois concorreram juntos na primeira eleição e trabalharam para ele, sendo esse um
dos motivos, e outro motivo foi por um dia ter lhe procurado com um documento na mão, questionando o
motivo de determinado funcionário ter passado de um salário para outro, se era pra ajudar os seus amigos,
então o Vereador Nelson respondeu que era para ele ajudar com o próprio dinheiro do Prefeito Tito, e não
com o dinheiro público, e a partir daquele momento, romperam a parceria. Apontou que o maior problema
está em errar e colocar sobre terceiros a própria responsabilidade, pois afirmou que o Prefeito não tem
responsabilidade, pois até este momento, o Prefeito não havia levantado sua bunda da cadeira para olhar
uma estrada sequer. Citou o que o Vereador Adalberto falou, que a estrada de Olhos d’Água é uma
vergonha, mesmo sendo a maior arrecadação do Município em produção agrícola e de gado de corte.
Afirmou nunca ter visto nada parecido, e se estiver realizando o orçamento, existe um orçamento que diz
para onde iriam as verbas, e se não estava indo, deveria ter algo errado. Mencionou ter visto que há uma
grande discussão entre quem administra o Hospital e a Oncopev, e lembrou que em 2013 a promotoria lhe
chamou, porque o Mãe de Deus, o Prefeito e o Diretor da Oncopev não conseguiam se acertar, pois havia
um projeto totalmente errado que não podiam votar, pois era a coisa mais ridícula. Relatou que quando foi
chamado depois de ouvir a todos, disse que em primeiro lugar, o projeto estava errado, por segundo, havia
um meio de resolver se o Paulo Murassutti aceitasse, e aconteceu. Disse ainda que só falta rasgarem a lei
que foi votada pela Câmara, e para acertar este caso que começou errado ainda na época do Prefeito
Délcio, foi feito um acordo e não tem como rasgar. Apontou que o Prefeito ainda quis dar o aumento dos
funcionários sobre o IGPM para dar uma deflação no salário, e disse ainda para que ele tenha vergonha na
cara e vá trabalhar e cuidar das estradas, não jogar a culpa para cima dos outros. Encerrou dizendo que
tinha mais coisas para estourarem, dizendo ser bom o Prefeito não começar a mexer, se não estourariam
logo. VEREADORA MAGALI VITORINA DA SILVA (PTB): Saudou o Presidente da Câmara e
demais Vereadores que estavam presentes. Iniciou seu pronunciamento dizendo que com grande alegria e
responsabilidade, estava dando mais um passo e aprendizagem no mundo político. Mencionou que quando
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assumiu como Vereadora, comprometendo-se a honrar a Constituição Federal, as Leis Estaduais e a Lei
Orgânica do Município, foi possuída de um sentimento de responsabilidade nunca antes sentido. Relatou
que ao longo desde primeiro ano, estando como Vereadora, procurou ouvir atentamente a cada um dos
colegas Vereadores, na tentativa de aprender e aprimorar conhecimentos. Agradeceu aos seus familiares,
que precisaram conviver com uma radical mudança de horários e costumes, que lhe ajudam a suportar a
crítica e os desafios diários. Afirmou que orgulha-se em ocupar este espaço político outorgado pelo povo,
e agora como Secretária da Mesa, outorgada por seus colegas. Mencionou não ter a presunção de ser a
dona da verdade, por isso muitas vezes procura ouvir mais do que falar, e pontualmente com um colega e
outro, busca encontrar a harmonia necessária para aprovar o que acredita ser benéfico ao povo. Disse
ainda que procura ouvir os argumentos e reavaliar suas posições, pois não é feio errar tentando acertar,
mas errar e permanecer no erro por vaidade. Alegrou-se pela Câmara de Vereadores ser bastante
representada pelas mulheres, também por aprender muito com cada um de suas colegas, e acredita que
deve-se valorizar isso e honrar os votos recebidos, pois em algumas Câmaras da região, a representação
feminina é mínima. Mencionou que ao assumir mais essa responsabilidade, trás consigo o mesmo
empenho e dedicação que lhe trouxe a essa Casa, o seu desejo de fazer o bem ao próximo e atender o
coletivo da melhor forma possível. Agradeceu a todos pela confiança e desejou que Deus continuasse
guiando os passos de todos, também desejando uma boa noite a todos. VEREADORA SANDRA
BEATRIZ SCHAEFFER (PP): Cumprimentou o Presidente da Câmara e a todos que acompanhavam a
Sessão. Iniciou dizendo que seguidamente aborda temas relacionados a causa animal, o que algumas
pessoas acham repetitivo, questionando até se ela não tem outro assunto a tratar, mas explicou que sua
realidade do dia-a-dia é muito em cima dessa problemática relacionada a causa animal, não havendo um
dia que ela não seja procurada com relação a algum tipo de problema das pessoas relacionado a isso.
Relatou que semanas antes dessa Sessão, recebeu uma mensagem via WhatsApp de uma pessoa conhecida
lhe pedindo socorro relacionado ao seu animal de estimação que havia sido atacado por cães que estavam
caminhando na rua dessa pessoa, explicando que este seu amigo tinha um gato, bastante dócil, o qual foi
internado, mas não sobreviveu. Disse que toda a sua família ficou bastante chateada e entristecida com o
ocorrido, e este seu amigo lhe questionou sobre o que poderia fazer, e dizendo que trabalharia muito por
essa questão das pessoas que não tem a noção devida sobre o que fazer com seus animais, pois uma vez
que a pessoa adota cães, deve se tornar responsável por estes animais, e não simplesmente andar na rua
com eles soltos, pois assim como foi um gato, pode acontecer com uma criança. Disse ainda que os cães
que vagam pela cidade, assim como cadelas no cio que deixam os machos enlouquecidos e podem avançar
em alguém, são situações perigosas, pois pode ainda aumentar a incidência de doenças e a sujeira deixada
por estes animais, também é responsável pelo aumento de insetos que também provocam doenças. Citou
que o primeiro problema é do dono que não prendeu direito o seu animal ou quis se livrar desde cão,
observando que cães não são apenas animais, mas seres de convivência coletiva, e é preciso que haja
respeito e integridade de ambas as partes, e como a inteligência é um dom humano, este é responsável
também por organizar e controlar este convívio, afinal, segundo a Vereadora, o animal não tem
consciência dessas coisas, e o humano precisa se organizar e se responsabilizar, pois tudo tem lugar,
função e importância, e ignorar isso é um erro, mas o pior é que a maioria desses cães tem dono, e é
realmente um problema ter que andar numa calçada como se fosse um campo minado, e quem deixa seu
animal sujar uma via pública, não tem o mínimo de respeito pela comunidade, e deveria responder por
isso, já que muitas vezes pessoas ficam paradas olhando para o horizonte enquanto seus animaizinhos
sujam o chão diante dessas mesmas pessoas. Relatou que animais perambulando pelas ruas e consequentes
ataques a pessoas podem render problemas judiciais para seus donos, já que para isso há tipificações no
código penal e na lei das contravenções penais, pois se há qualquer tipo de lesão praticada por animais, o
responsável desse animal responde por lesão corporal culposa, de acordo com o código penal, além de que
o fato de deixar o cachorro solto na rua e não adotar a devida cautela com esse animal como ocorre com
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bovinos em beira de estradas, configura a contravenção penal de omissão, cautela na guarda ou condução
de animais, e lesão corporal culposa, caso haja algum tipo de lesão praticada pelo animal, nos termos do
Artigo 129 do Parágrafo 6º do Código Penal, com detenção de 2 meses a 1 ano, pois se esse animal está
solto perambulando pela rua e colocando em risco as pessoas, seria omissão de cautela na guarda ou
condução de animal, sendo o Artigo 31 da Lei das Contravenções Penais que prevê prisão simples de 10
dias a 2 meses, portando as pessoas devem ter ciência de que quando elas tem um animal, elas se
responsabilizam pelo que o animal faz, pois quem tem o raciocínio lógico é o humano e consequentemente
a justiça atua sobre o humano. Parabenizou os Vereadores eleitos para a nova Mesa Diretora, desejandolhes sucesso, e que continuassem realizando um trabalho de ética, transparência e responsabilidade, como
já se vem realizando ao longo do mandato passado e neste, transparecendo para a população que os
Vereadores estão aqui para trabalhar de uma forma muito ética, muito equilibrada, e muito respeitosa.
Agradeceu a atenção, o tempo que lhe foi dispensado, e desejou a todos uma excelente semana.
VEREADORA SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA (PTB): Cumprimentou a Mesa
Diretora e a todos os demais que acompanhavam a Sessão. Informou que o Programa Troco Solidário, o
qual beneficia o Lar Padilha e o Hospital Bom Jesus, continua vigendo e estava se iniciando a segunda
arrecadação, relatando que nos 27 lugares visitados, já havia somado R$ 520,00 ao Hospital Bom Jesus, e
R$ 518,41 ao Lar Padilha, e disse ainda que teve a notícia do Rotary através da Nara Matos, que em uma
reunião do Rotary Club na semana, foi aberta a caixa do Clube Comercial e nela havia R$ 260,00 em
moedas, o que significa que alguns comerciantes taquarenses estão se envolvendo e suscitando nos
clientes o desejo de depositar uma moedinha no programa solidário. Agradeceu ao Geraldo e sua esposa,
os quais são os representantes do comércio do Clube Comercial, os quais também estão engajados e
arrecadando um valor significativo às duas instituições. Mencionou que a Loja Benoit segue com uma
arrecadação acima de R$ 200,00, o que é interessante pelo trabalho desenvolvido pelos comerciários que
lá trabalham que também suscitam no cliente o desejo de depositar suas doações, e ganham com isso, as
duas instituições taquarenses, Hospital Bom Jesus e Lar Padilha. Alertou sobre o Programa Conversor
Digital do Governo Federal, para os cidadãos que são beneficiários de programas sociais, como Bolsa
Família, Minha Casa Minha Vida, ou aquele cidadão que não tem renda vinculada ao seu CPF. Adesão
que pode ser feita pela internet ou por telefone, contudo o Governo Federal constatou que os taquarenses e
pessoas da região estavam procurando em um número reduzido pelo programa, por isso terceirizou o
serviço e colocou duas pessoas em Taquara para fazerem o cadastramento das pessoas que não tem acesso
a internet, os quais estariam na Escola Breno Ritter do Bairro Empresa nas terças, quartas e quintas com
seus instrumentos de internet disponibilizando as pessoas que queiram participar do programa, que vão até
elas para cadastrarem-se e retirar no correio o kit conversor. Salientou a importância do convênio firmado
entre a Prefeitura Municipal de Taquara e o Senac, informando que na quarta-feira seguinte, estariam
disponibilizando um curso onde aumentariam as chances das pessoas conquistarem seu emprego, pois
trabalharão na questão do comportamento da pessoa frente a uma entrevista de trabalho, que aconteceria
no dia 29 de novembro às 14h, uma chance dos jovens ou pessoas mais maduras desempregadas, de
aprimorar suas posturas frente a uma entrevista de trabalho. Encerrou dizendo que nessa mesma Sessão
apresentou o título de cidadania às pessoas que desenvolvem um trabalho frente a comunidade, e
orgulhou-se em dizer que sua homenagem foi ao Dr. Carlos Eduardo Xavier, dentista que iniciou a
corrente do bem no tratamento às crianças do projeto esportivo no Bairro Empresa, e seguindo ao exemplo
do Dr. Carlos, veio o Dr. Francisco e a Dr.ª Marilha tratar as crianças. Por último, desejou a todos uma
excelente semana. Neste momento, o Presidente da Câmara, Vereador Telmo Vieira transferiu o
exercício da presidência a Vereadora Mônica Juliana Facio para que pudesse se manifestar em tribuna.
VEREADOR TELMO VIEIRA (PTB): Saudou a Presidente em exercício e a todos os demais que
acompanhavam a Sessão. Iniciou mencionando alguns cursos que oportunizariam o jovem adulto a ter
melhor qualificação na apresentação e na oportunidade do serviço, relatando que o Senac em parceria com
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a Administração Municipal estava fornecendo um curso gratuito para aumentar as chances de conseguir
um emprego. Comunicou que a RGE estava oportunizando jovens que tenham CNH B e Ensino Médio
completo, a fazerem gratuitamente o curso de eletricista, em Caxias do Sul, na sede da RGE, onde teriam
gratuitamente a hospedagem e alimentação, com inscrições realizadas no site da RGE. Informou Estar
fazendo algumas indicações, para que os Secretários regionais intensifiquem seus trabalhos no interior do
município, e se não for da maneira como espera que seja, que pelo menos façam operações de tapa buraco,
pois algumas estradas encontram-se intransitáveis. Mencionou que algumas UBS estavam promovendo o
evento do Novembro Azul, prezando pela prevenção do câncer, e convocou para que os homens se façam
presentes nessas UBS. Enviou votos de congratulação ao Delegado Ivair Santos, estendendo a toda a sua
equipe pela inauguração do Núcleo de Imediação de conflitos, através do “Programa Mediar” da Polícia
Civil, onde o Delegado trouxe por sua iniciativa para conseguir através do diálogo remediar situações que
futuramente poderiam se agravar. Destacou sua ida a Brasilia no dia 21 da semana anterior, e relatando
que esteve acompanhado do Secretário Sérgio Prates do Meio Ambiente, defendendo a questão dos
recursos e a prorrogação dos recursos a serem investidos no tratamento do esgotamento sanitário no
município e na região, ciente da problemática que desde 2013 existe um processo e um projeto, que
infelizmente mediante a falta de recursos do Governo Federal para os municípios, se fica inviabilizado de
realizar essas ações, e disse ainda que se quer dar continuidade nesse projeto, pedindo e solicitando essa
prorrogação. Relatou que obteve êxito em sua ida até o Distrito Federal, pois os representantes da bancada
gaúcha entenderam a necessidade da região e do município, e são eles que têm essa possibilidade de
pleitear junto ao Ministério das Cidades. Alegrou-se e comitente a isso já encaminhou outras solicitações,
protocolando outros projetos junto às Secretarias e aos gabinetes de alguns Deputados Federais, e também
parabenizou ao Vereador Adalberto Soares por já ser um propositor, e juntamente do Deputado Federal
Covatti Filho, em conseguir uma emenda parlamentar para a saúde do Município, na ordem de R$
300.000,00 onde se teve a grata notícia através do gabinete deste Deputado, que já estava sendo
empenhado R$ 100.000,00 até o mês de dezembro. Mencionou ter coincidido com o encontro de prefeitos
em Brasília reivindicando, e assim, ao observar, o Vereador Telmo verificou que a situação financeira de
Taquara é algo comum aos demais municípios do país. Parabenizou a Câmara de Taquara por fazer essas
ações e encaminhar a cidade para um futuro melhor. Encerrou dizendo que tinha mais o que falar, mas
agradeceu a Deus por estar representando sua comunidade e desejou a todos uma boa semana. Nada mais
havendo a tratar, às 20h45min, o Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária, convocando a
próxima para o dia 04 de dezembro de 2017, às 18h, no Plenário desta Casa, momento em que será
realizada homenagem especial a Escola Municipal Emílio Leichtveis, pela passagem dos 70 anos de
fundação. O Presidente lembrou ainda que na próxima quarta-feira (29), ocorrerá reunião nesta Casa, às
10h, para tratar sobre o cronograma de ações, referente ao esgotamento sanitário do Loteamento Olaria,
Bairro Empresa. 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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