ATA Nº 001/2017
ATA DE POSSE DOS SENHORES VEREADORES E VEREADORAS,
PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL E INSTALAÇAO DA
LEGISLATURA 2017/2020.
Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano dois mil e dezessete, às dezenove horas,
na sede do Poder Legislativo de Candelária, realizou-se a Sessão Solene de Posse dos
Vereadores e Vereadoras, Prefeito e Vice-Prefeito Municipal e Instalação da Legislatura
2017/2020.
No horário aprazado, a Sra. Isabel Ellwanger, Assessora Legislativa, realizou a
saudação inicial, dando início á cerimônia de Posse dos eleitos nas eleições municipais de
02 de outubro de 2016, lendo a seguinte mensagem : “Quando um ano finda, vale a pena
lembrar: a importância do tempo; o sucesso da perseverança; o prazer do trabalho; a
nobreza da simplicidade; o valor do caráter; o desenvolvimento da habilidade; a influência
do exemplo;. A obrigação do desafio; a prudência da economia; a virtude da paciência; a
satisfação da originalidade e, o poder da bondade, e com esta mensagem que o Poder
Legislativo de Candelária sala todos nossos visitantes e autoridades nesta noite de festa.
Imediatamente, chamou os Vereadores, nominalmente, de forma alfabética, para que todos
tomassem seus assentos.
Fazendo a composição da Mesa Provisória, convidou: Vereador Gésimo Daniel
Bernardy, da Bancada do PDT (Vereador mais votado); Vereadora Cristina Beatriz Rohdeda Bancada do PSDB; Vereador Celso André Gehres, da Bancada do PP, sr. Alex
Teichmann – Representando a Presidenta da AL, Dep. Silvana Covati; sr. Clayrton Grehs –
Representante do Deputado Estadual Adolfo Brito e ainda, o Deputado Federal Heitor
Schuch (que logo ausentou-se), e logo a seguir, foi saudados todos os convidados e em
nome das Vereadoras Cristina Rohde, Maria de Lurdes Ellwanger, Jaira Diehl e Sandra
Cândido todas as mulheres que estavam presente na solenidade foram saudadas, e ainda,
foram saudadas as autoridades civis, militares, eclesiásticas, imprensas faladas, escritas e
demais, que se fazem presentes à Sessão, passando imediatamente a condução dos
trabalhos ao Vereador Gésimo Daniel Bernardy, Presidente da Sessão Preparatória.
Assumindo a direção dos trabalhos, o Vereador Gésimo Daniel Bernardy realizou a
saudação a todos os presentes, convidando a todos, para de pé, cantar o Hino Nacional.
A seguir, convidou os Vereadores eleitos, para de pé, realizarem o Ato de
Juramento, fazendo a chamada nominal e por ordem alfabética de todos os Vereadores e
Vereadoras do Poder Legislativo Municipal de Candelária, solicitando ainda, que em

seguida, os Vereadores e Vereadoras se dirijam à mesa da Assessora Legislativa Isabel,
para assinar o Termo de Posse, declarando empossados os Vereadores: Aldomir dos
Santos Severo; Celso André Gehres, Cristiano Pinto Becker, Cristina Beatriz Rohde,
Gésimo Daniel Bernardy; Ilceu Carlos Pohlmann, Jaira Inês Diehl; Jorge Willian
Feistler;Marco Antonio Larger, Maria de Lurdes Bernadete Ellwanger, Rodrigo da
Silveira Freire, Rui Leopoldo Beise e Sandra Liane Cândido, cujo Termo de Posse será
parte integrante da presente Ata.
Logo após, o Presidente Provisório, Ver. Gésimo Daniel Bernardy, suspendeu a
Sessão por dez minutos, para que fosse procedido os atos para eleição da nova Mesa
Diretoria dos Trabalhos para o exercício de 2017, solicitando que os Vereadores que
quiserem apresentar chapa, dirijam-se à Secretaria, junto com a Assessora Isabel Ellwanger,
para confecção das chapas. Decorrido o prazo, reabriu a Sessão, convidando a Assessora
Isabel, que apresente a chapa, que ficou composta da seguinte forma:
Presidente: VERª. CRISTINA BEATRIZ ROHDE - PSDB
Vice-Presidente: VER. MARCO ANTÔNIO LARGER - PP
Secretário: VERª JAIRA INÊS DIEHL - PSB.
Prosseguindo, solicitou à Assessora Legislativa, Isabel Ellwanger, que realizasse a chamada
nominal e por ordem alfabética, para votação e anunciasse em seguida, o resultado que foi:
13 votos para a Chapa encabeçada pela Verª. Cristina Beatriz Rohde, votação
unânime, e em seguida, declarou empossados os novos membros da Mesa Diretora dos
Trabalhos para o exercício de 2017: Presidente: Verª. Cristina Beatriz Rohde; VicePresidente: Ver. Marco Antônio Larger e Secretária: Verª. Jaira Inês Diehl, exercício
compreendido de 01 de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2017, convidando então,
a Presidenta eleita e demais membros da Mesa, para conduzir os demais trabalhos,
desejando um ano de profícuo trabalho, harmonia e união entre os Poderes Legislativo e
Executivo, visando sempre, o bem da coletividade, desfazendo-se de imediato, a Mesa
Provisória.
Assumindo a direção dos trabalhos, a Vereadora Cristina Rohde, solicitou que os
Vereadores Aldomir dos Santos Severo e Marco Antônio Larger conduzissem ao Plenário o
Prefeito Eleito – Sr. Paulo Roberto Butzge e Vice-Prefeito – Sr. Nestor Rubem Ellwanger,
proferindo imediatamente o Ato Juramento ao Prefeito e Vice-Prefeito Municipal,
declarando-os empossados e solicitando que assinem o Termo de Posse, que fará parte
integrante da presente Ata.
Dando sequência, solicitou que a Assessora Legislativa, Isabel Ellwanger, realizasse
ato para as Vereadoras da Casa. Imediatamente, como solicitado pela Presidenta, disse que
“como na história do Parlamento de Candelária é a primeira vez que temos quatro
Vereadoras eleitas, nada mais justo, que realizarmos uma homenagem e surpresa a cada
uma delas”, convidando o jovem Anderson Rohde para realizar a entrega de flores à sua
mãe, a Vereadora Cristina Beatriz Rohde; convidou a seguir o menino Érico e a menina
Anitta, para entregarem flores à avó, a Vereadora Maria de Lurdes Ellwanger; convidou
ainda, a jovem Nikole dos Santos para realizar a entrega de flores à sua mãe, Vereadora
Jaira Inês Diehl; e por fim, convidou os jovens Gabriel, Ana Caroline e Junior, que
entregassem flores à sua mãe, Vereadora Sandra Liane Cândido.
Logo a seguir, a sra. Presidenta convidou as colegas Jaira Diehl e Sandra Cãndido
para realizar a entrega de flores à Primeira-Dama, sra. Gabriela Schamchtenberg; e
convidou a colega Maria de Lurdes Ellwanger, juntamente com sua pessoa, para realizar a

entrega de flores à sra. Carmen Cleonice Diehl de Medeiros, esposa do Vice-Prefeito
Municipal.
Imediatamente, passou a presidência ao Vereador Marco Antônio Larger, fazendo
uso da palavra, na condição de Presidenta da Casa e representando também, a bancada do
PSDB. O seu pronunciamento foi o seguinte: “Excelentíssimo Senhor Paulo Roberto
Butzge, digníssimo Prefeito Municipal, reeleito com mais de cinquenta e cinco por cento
dos votos, e ora empossado pelos representantes do povo na Câmara Municipal;
Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito Municipal Nestor Rubem Ellwanger, Excelentíssimos
Senhores Vereadores, nobres membros de nossa Casa Legislativa que aqui, juntamente com
nosso Prefeito, assumimos o compromisso de manter e defender a Constituição Federal, a
Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal e promover o bem geral do povo
candelariense e sustentara integridade e a autonomia do Município; Excelentíssimo Senhor
De. Federal Heitor Schuch; Representante da Presidenta da Assembleia Legislativa do Rio
Grande do Sul, Dep. Silvana Covatti – sr. Alex Teichmann juntamente com sua esposa
Vereadora do PSDB do município deo Sobradinho; representante do Dep. Estadual Adolfo
Brito – sr. Clayrton Grehs; Excelentíssimas autoridades civis, militares, eclesiásticas aqui
nos homenageando com suas presenças; Srs. Gabriela Schmachtenberg Butzge- PrimeiraDama do Município e Carmen Cleonice Diehl de Medeiros – esposa do Vice-Prefeito
Municipal; ex-prefeito Rene Hübner e esposa; familiares do seu Elcy, senhores e senhoras.
Primeiramente minha gratidão a Deus por ter me permitido o convívio familiar, minha
emoção neste ato não teria razão de ser, não fossem as pessoas que mais me são queridas,
as quais não posso deixar de reverenciar; meu esposo André Rohde, meu filho Anderson
Rohde, meus pais, meu irmão, meus sogros, pois a família é a base do ser humano, eles são
esteio imensuráveis e, serão sempre, meu eterno orgulho; meu assessor Gilmar Schwantes,
que não mede esforços no trabalho do dia a dia; meus leais amigos e eleitores, que
reconheceram meu trabalho e me reconduziram por mais um mandato na Câmara
Municipal, minha gratidão a vocês. Ao ser reeleita Vereadora de Candelária para o 3º
mandato, agora, representando 850 eleitores, agradeço a cada um e a cada uma que em mim
depositaram sua confiança e agora, ao ser eleita Presidenta, para honrosamente, representar
o Poder Legislativo de Candelária, renovo meu compromisso de bem servir ao povo
candelariense. É necessário destacar que sou a terceira mulher a ocupar a vaga no
Legislativo Candelariense; a segunda mulher a assumira Presidência da Câmara Municipal
e inédito no Legislativo Candelariense, a primeira mulher Vereadora Presidenta a suceder o
esposo, André Rohde, que foi Presidente deste Poder Legislativo em 2004, 2005 e 2008, o
que me deixa muito honrada. Estou ciente de que, na qualidade de Vereadora do PSDB,
escolhida democraticamente pelo voto popular, me cabe assegurar a continuidade do
compromisso de transformar a Câmara Municipal e Candelária, no centro das grandes
decisões em prol do cidadão que aqui vive. Enalteço a função de cada um dos treze
Vereadores empossados ao ressaltar que pela formação dos Vereadores que compõem esta
Casa para a legislatura que se inicia, tenho certeza de que vão representar dignamente os
eleitores que em nós depositaram a confiança, pois, passaremos a justificar os votos
recebidos na urna, com nosso trabalho, dedicação e seriedade. Quero desejar ao Prefeito e
ao Vice-Prefeito que foram empossados, muito êxito em suas jornadas, com
responsabilidade e dedicação, para que o Município de Candelária e a sua população sejam
os únicos beneficiados, com os atos e atitudes tomadas pelo Poder Executivo. Em meu
primeiro e segundo mandato, sempre defendi os interesses da coletividade e contribui para
o crescimento e o desenvolvimento do Município de Candelária, pude, no exercício da

representatividade, colher os frutos do reconhecimento popular por intermédio do voto,
sendo novamente a 2ª vereadora mais votada. E ao ser eleita por unanimidade, Presidenta
da Câmara Municipal de Candelária, vi em meus nobres colegas, ser patenteada a confiança
a mim creditada nas urnas no dia 02 de outubro último. O dever que ora me incumbem me
faz honrada, e sobretudo, me torna mais compromissada e responsável com a coisa pública,
uma vez que me outorgam poderes de administração. Sou garantidora do fiel cumprimento
do nosso Regimento Interno. Zelarei pelas funções institucional, fiscalizadora, legislativa,
julgadora e administrativa da nossa Câmara Municipal. Tenho, também, a certeza da
integração e apoio conjunto que estarão ao meu dispor na Presidência da Casa, por
intermédio dos dignos servidores e assessores que aqui exercem suas atividades. Perante
nosso Prefeito Municipal, Paulo Roberto Butzge, no exercício institucional do Poder
Legislativo, essa Presidência, juntamente com os demais pares desta Casa Legislativa,
assumirá a postura de zelar pelos interesses públicos, auxiliando, acompanhando e
legislando sobre assuntos locais que visem atender o povo candelariense. E em
cumprimento ao princípio democrático, estará de prontidão e receptiva aos anseios da
população, garantindo-lhes a participação popular, e o livre exercício do direito de
cidadania. Concluo minhas palavras, citando o pensador Erich Fromm “A pessoa
mentalmente sadia é a que vive pelo amor, pela razão e pela fé; é a que respeita a própria
vida e a do seu semelhante; antes de falar- ouça; antes de agir- pense; antes de criticar –
conheça; e antes de desistir – tente ” e que Deus abençoe a todos nós em 2017” Feliz Ano
Novo. Muito obrigada”.
Logo a seguir, representando a bancada do PSB, fez uso da Tribuna a Verª. Jaira
Inês Diehl, realizando os cumprimentos iniciais a todos, reportando-se especialmente ao
Pastor da sua Congregação, Pastor Antônio Erohim, e seu pronunciamento na íntegra foi o
seguinte: “Embora sem a experiência necessária, inicio o cumprimento dessas liturgias,
cujas origens perdem-se no tempo, porque assim, homenageamos o ontem e o hoje, que se
encontram e se abraçam bosquejando suave quadro do amanhã. Senhoras e Senhores... é
forçoso reconhecer este período de grade inquietação mundial e, porque não dizer, o
desespero na vida dos políticos de todas as nações. No âmbito nacional são afirmadas
ofensivas não mais que produto de soberba de uma casta descomprometida com a penúria
financeira da União, dos Estados e dos Municípios. Diante deste quadro desalentador, é
tempo de dar um basta a vulgarização das instituições fundamentais e ao desprezo da
natureza essencial e indispensável dos poderes. Cesse a marcha célebre da deslealdade e
insensatez, que conduz a u inglório final e se de curso aos argumentos de bom senso. O ser
humano, imperfeito e transitório, mas à imagem do Criador, impotente frente a tantos
antagonismos que o cotidiano exibe, perdido na multidão, nunca esteve tão só. Neste novo
século, os problemas, as incertezas e as angustias que poderíamos imaginar amenas com o
advento de uma nova era, apresentam-se mais graves e intensas, exigindo ações rápidas,
dinâmicas e eficazes. O País cresce, os problemas sociais se avolumam pela corrupção sem
limites, pelo desemprego crescente, uma educação pobre em qualidade e a saúde
transformada em caos. As nossas comunidades pouco acreditam na gerência pública. Do
povo não há mais nada a exigir. O trabalhador dá ao País muito mais do que lhe é
oferecido. O governo central toma muito e redistribui quase nada. E nós que hoje estamos
assumindo tão árdua tarefa – a de legislar – diante deste quadro imundo, mais do que nunca
deveremos estar vigilantes e, sem paixões pessoais, para que assim inauguremos, de fato
um novo tempo. È urgente que nos unamos para que se possa dar fim aos adjetivos
maldosos que são atribuídos aos legisladores. O sucesso de um não lhe será propriedade

exclusiva, mas de todos. Como Henfil, alteio a voz e enfatizo “Se não houver frutos, valeu
a beleza das flores; se não houver flores, valeu a sombra das folhas; se não houver folhas,
valeu a intenção da semente”...sejamos então, bons semeadores, lançando a semente da
esperança, da compreensão, do amor ao próximo e da fé, e, assim haveremos de colher
bons frutos, gratificadores do nosso trabalho. À todos os Candelarienses, reafirmamos o
nosso compromisso com a verdade, retidão e respeito, a quem, também todos nós da
bancada do PSB, agraciados com seus votos, apresentamos nossos sinceros agradecimentos
pela confiança. Este cerimonial de posse ora se dá, simboliza a entrega das chaves da Casa,
onde, por quatro anos, representaremos seus verdadeiros donos, os Candelarienses. Então,
sejamos dignos desta confiança e não deixemos macular este Parlamento, que deve retratar
a democracia do nosso País. Trabalhemos, pois, de tal forma, que possamos num futuro
breve, nos orgulharmos de vos representa-los. Não é demais repetir o que reza a
Constituição da República Federativa do Brasil “O poder emana do povo e, em nome dele,
será exercido” Longe vai a minha singela oração. É tempo de encerrar. E o faço pertinente
e, como o poeta proclamo “Bem-aventurados os que não nos compreenderam, porque nos
ensinaram a compreender; bem-aventurados os que não nos amaram, porque nos ensinaram
a necessidade e a carência do ano; bem-aventurados os que falsearam com a verdade,
porque nos ensinaram a necessidade, o consolo e o balsamo da sinceridade; Bemaventurados todos que, nos mais diversos círculos do nosso convívio, dividiram conosco as
alegrias e tristezas, a dor e o encanto de viver, auxiliando-nos a crescer e ensinando-nos as
mais variadas lições de saber, de afeto, de grandeza, de bondade e humildade”,
agradecendo de maneira especial o seu esposo Paulo Rogério e filhos e desta forma,
pronunciou-se a Vereadora Jaira Diehl, da bancada do PSB.
A seguir, representando a bancada do PTB, fez uso da palavra a Vereadora Maria de
Lurdes Ellwanger, saudando a nova Mesa Diretora, através do Presidenta – Verª. Cristina
Rohde, o Prefeito Paulo e esposa Gabriela, Vice-Prefeito Municipal Nestor Ellwanger e
esposa Carmen Cleonice, aos novos colegas Vereadores e Vereadoras, aos familiares,
amigos, pessoas que hoje vem à Casa do Povo, prestigiar a Sessão Solene de Instalação de
Legislatura. Primeiramente “agradeceu a Deus pelo dom maravilhoso da vida, agradecendo
ainda, aos familiares, amigos e eleitores, que a reconduziram ao Poder Legislativo por mais
quatro anos, salientando que se Candelária tem história brilhante, estes foram pessoas muito
importantes que escreveram a história do Município, e estará sempre ao lado das decisões
corretas do Prefeito e acredita no trabalho sério da Presidenta Cristina, enaltecendo o
trabalho de assistência social prestado pelos mesmos, e ela também sempre prestou um
trabalho nesta área e trabalhou muito nesta campanha, agradecendo a Deus pela
oportunidade, as orações de sua mãe, apoio filhas, familiares, amigos e eleitores e
prometeu servir aquilo que puder, pois inclusive instalou um gabinete em sua casa, e fara
pelo povo de Candelária aquilo tudo que já fez em escolas e por sua família, e estará à
disposição da comunidade, e seu gabinete através do seu Assessor Leonardo e a sua
residência estará à disposição também, sendo que agora a bancada do PTB conta também
com o trabalho do jovem Jorge Willian Feistler, que a acompanha há dez anos no partido, e
certamente, tudo tem uma razão de ser”, concluiu a Líder da bancada do PTB.
Representando a bancada do PMDB, fez uso da palavra o Vereador Cristiano Pinto
Becker, saudando a Presidenta da Câmara, colegas Vereadoras e Vereadores, Verª Cristina
Rohde, o Prefeito reeleito sr. Paulo Roberto Butzge e seu Vice-Prefeito Nestor Ellwanger,
Primeira-Dama Gabriela Butzge e a sra. Carmen Cleonice Diehl de Medeiros, esposa do
Vice-Prefeito Municipal e demais autoridades já nominadas anteriormente, dizendo que

fala em nome do PDB, representando também o colega Ilceu Pohlmann, agradecendo os
familiares, amigos e eleitores pelo apoio recebido nas eleições municipais, enaltecendo a
importância da família na vida de cada um, e reportando-se aos colegas que hoje assumem
o Legislativo que inicia seu sexto mandato, mas tem como lema na sua vida politica e
pessoal, ser sempre humilde e isto não significa ser menos que ninguém e temos muitos
exemplos de pessoas que por aqui passaram e que não souberam avaliar a importância do
seu cargo e quanto suas decisões são importantes para a comunidade, não retornando
posteriormente, e aqui, são representantes do povo. O Vereador tem como principal função
legislar, e aqui se legisla muito, ao contrário de que muitos pensam, importante dizer que
não é somente isso, temos comissões constituídas na Casa que avaliam todas as matérias
muito antes de se apreciar a matéria, a função fiscalizadora também cabe ao Legislativo, e
as vezes até parece que algum vereador é mais incisivo nos pedidos de informações, e este
é o trabalho do vereador, e a comunidade espera isso e poder de representar através de
pedidos, as reivindicações dos Vereadores, externando os cumprimentos ao Prefeito Paulo
Butzge e Vice Nestor Ellwanger, e temos a certeza que não teremos problema algum, pois
em 2013, quando foi eleito por unanimidade o Presidente da Câmara, dizia então, ao
Prefeito Paulo, que o seu jeito de ser seria fundamental para os quatro anos que o esperava,
e viu-se na eleição passada que não há mais espaço para falta de diálogo, tirania, lembrando
da parceria feita na época, com a Prefeitura, para adquirir e pagar o terreno onde hoje está a
empresa Beira Rio, desejando a todos, um feliz 2017 com muito trabalho, união, para
alavancar o crescimento do Município, defendendo que o eleitor também deve mudar sua
maneira de ver a política, reconhecendo quem trabalha e quem não trabalha em prol da sua
comunidade.
A seguir, foi convidado a fazer uso da palavra o Vereador Rui Leopoldo Beise,
representando a bancada do PDT, cumprimentando a Presidenta da Casa, Verª Cristina
Rohde, e os membros da Mesa, o Prefeito reeleito Paulo Butzge, o Vice-Prefeito Nestor
Ellwanger, demais autoridades presentes à Sessão, dizendo que fala em nome do PDT e do
seu colega Gésimo Daniel Bernardy, dizendo que retorna à Câmara depois de 17 anos, e
disse que o Prefeito poderá contar com o apoio do PDT, sempre cumprindo o Regimento
Interno, e pretende, buscar recursos a nível federal e estadual, para ajudar o Município de
Candelária, lembrando que foi Vereador na época do ex-prefeito Rene Hübner e tantos
outros, e também foi Secretário da Saúde na época em que o Rene foi Prefeito Municipal;
depois foi vice-prefeito do saudoso Elcy Simões de Oliveira e também foi o primeiro
Secretário de Assistência Social nesta gestão, fazendo inclusive, a municipalização da
saúde; novamente ocupou a Secretaria da Saúde, e posteriormente, vice-prefeito; e a
Secretaria da Industria e Comércio foi criada na época do ex-prefeito Lauro Mainardi e na
sua trajetória, foi ainda, vice-prefeito do Prefeito reeleito Paulo Butzge, cuja administração
fez um excelente trabalho, dando ao Prefeito Paulo a vitória nas urnas em 2016; e por
último saudou seu especial amigo, Clayrton Grehs, contando parte da sua história e de
como ingressou na política, quando assumiu pela primeira vez a Câmara em 1977,
ratificando o seu apoio ao Prefeito Municipal e toda equipe da sua administração, para tudo
o que for bom para a comunidade candelriense.
Representando a bancada do PP, a sra. Presidenta convidou a manifestar-se o
Vereador Marco Antônio Larger, representando a bancada do PP, que fez o seguinte
pronunciamento “saúdo o sr. Prefeito Municipal Paulo Butzge, a Presidenta da Mesa
Diretora, Vereadora Cristina Rohde, demais representantes, Vereadores e Vereadoras e
pessoas já nominadas no protocolo inicial. Ano Novo... quase tudo novo. Principalmente a

esperança em ano melhor... aqui, nesta Casa do Povo, tivemos uma grande renovação, que
somada à experiência dos mais antigos, vai propiciar o entrosamento, diálogo, a discussão
saudável e participativa em torno de projetos e obras que valorizem Candelária e ofereçam
bem estar para o povo. No Executivo Municipal que vai continuar liderado pelo Prefeito
Paulo Butzge – PSB - pelo Vice: Nestor Ellwanger – PP, temos certeza que o bem maior
será a principal meta; que as dificuldades originadas pela crise financeira que assolam
nosso Brasil; será vencido gradativamente com criatividade e boa gestão dos recursos
disponíveis. Não é tarefa fácil.. no entanto, após um ano em que a política nacional virou
um dos piores episódios de corrupção, falta de ética e jogo de interesses, queremos deixar a
certeza da reconstrução, o trabalho dedicado mostrando que semente do bem, que ações
planejadas podem e devem ser feitas. O grande exemplo deve partir dos municípios
Brasileiros e Candelária, certamente será um deles. Em nome do Partido Progressista que
represento, desejo à Presidenta Cristina Rohde e sua mesa diretiva profícua gestão; aos
colegas um clima de harmonia , respeito e paz. Gostaria de lembrar que a sintonia entre o
Legislativo e Executivo continuasse preservada, visto que sabemos que o Prefeito Paulo
Butzge é um homem público de diálogo e respeito, como já demonstrou no governo
passado. Aos Candelarienses, nossa mensagem de otimismo e fé. Vamos buscar iniciativas
que ofereçam qualidade de vida a todos, passando especialmente pela agricultura, saúde e
educação;. Saudaremos 2017, como um ano especial, e juntos, todos irmanados, façamos
cada um a sua parte. Uma grande corrente só e forte, porque cada elo é firme e sabe o valor
da sua função. Um grande abraço, e que Deus abençoa cada um de nós”, concluiu o
Vereador Marco.
Por fim, foi convidado a manifestar-se o Prefeito eleito, sr. Paulo Roberto Butzge,
que saudou a Presidenta eleita, Verª. Cristina Rohde, demais membros da Mesa Diretora, e
em nome destes, saudou as demais autoridades, seu Vice-Prefeito Nestor Ellwanger, sua
esposa Gabriela e a sra. Carmen Cleonice Diehl de Medeiros, esposa do Vice-Prefeito, e as
demais pessoas que prestigiam a Sessão Solene de Posse, saudando especialmente “ as
famílias que são a base da sociedade, que sempre apoiaram a cada um que concorreu a um
cargo publico, porque sem elas, não haviam logrado êxito, cumprimentando e agradecendo
a cada família que aqui se encontra nesta noite, e não poderia deixar de dizer que quase
onze mil eleitores apostaram na sua pessoa e na pessoa do Nestor, agradecendo a todos
aqueles que entenderam e aceitaram as suas propostas e isso também traz uma grande
responsabilidade grande, pois a comunidade espera muitos dos empossados, esperam por
dias melhores, considerando que Candelária tem mais de trinta mil habitantes que querem
ver o amanha cada dia melhor, e este somatório é que dará a força necessária e com a força
Divina, governarão este Município, pois sem este maciço apoio nada fariam, e à Verª
Cristina disse que espera que a parceria entre Poderes Executivo e Legislativo exista, em
prol da população candelariense, e esta nova etapa é um desafio muito grande, mas tem
certeza que será um ano muito promissor para os candelarienses, desejando um Feliz Ano
Novo a todos.
A seguir, a sra. Presidenta, Verª. Cristina convidou a todos os presentes para cantar
o Hino à Candelária.
Imediatamente, a sra. Presidenta convocou os senhores e senhoras Vereadores e
Vereadoras para se dirigir à sala de reuniões, tão logo seja encerrada a Sessão Solene, para
realização de uma Sessão Extraordinária, agradecendo ainda, a presença de cada um que
nesta noite prestigiou e abrilhantou a Cerimônia de Posse dos Vereadores (as), Prefeito
Municipal e Vice-Prefeito, Legislatura 2017/2020, convidando ainda, os Vereadores a

participarem da Sessão Plenária Ordinária no dia 02 de janeiro de 2017, às 10:00 horas,
convocando os Vereadores e Vereadoras para estarem às 09.00 horas, junto a Sala de
Reuniões, para definições de assuntos internos da Câmara, comunicando que o horário de
expediente do Poder Legislativo a partir de 02 de janeiro de 2017 normaliza, sendo das
08.30h às 11.30 e 13.30 às 17.00 hs, declarando encerrada a presente Sessão Solene.
Nada mais havendo a ser tratado, o sr. Presidente agradeceu a presença de todos,
declarando encerrada a presente Sessão. Do que para constar, eu,
________________________________, ISABEL ELLWANGER, Assessora Legislativa,
escrevi a presente Ata.
SALA DAS SESSÕES, 03 DE JANEIRO DE 2017.
VEREADORA CRISTINA BEATRIZ ROHDE
PRESIDENTA DO PODER LEGISLATIVO.

