ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA D VEREADORES DE
CANDELÁRIA
ATA Nº 004/2018
Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às
dezenove horas, na sede do Poder Legislativo, realizou-se a quarta Sessão Plenária
Ordinária, sob a presidência do Ver. Marco Larger e contou com a presença de todos os
Vereadores.
No horário aprazado, havendo número legal, o sr. Presidente declarou
aberta a presente Sessão, solicitando a mim, Assessora Legislativa, que realizasse a leitura
de uma passagem bíblica e em seguida, colocou a Ata do dia 12 de março em discussão
e posterior votação, oportunidade em que foi aprovada por unanimidade. Logo em
seguida, solicitou a mim, que realizasse a leitura das correspondências da Mesa Diretora:
Projetos de Leis nºs 019, 020, 021, 022 e 023/2018 oriundos do Poder Executivo; Ofício
014/2018 da PGM respondendo solicitação da Verª Jaira Diehl; Convite para inauguração
da quadra escolar coberta da EMEF Percílio Joaquim da Silveira na Vila Fátima, no dia
24/03/2018; Ofício 017/2018 do Fundo Municipal de Previdência encaminhando cópia
de extratos bancários do Fundo; Ofício 047/2018 da SME respondendo solicitação da
Verª Jaira Diehl e Ofícios 042, 043 e 044/2018 do Prefeito Municipal, retirando os
Projetos de Lei nºs 014, 015 e 018/2018.
A seguir, o sr. Presidente registrou que no dia 21 de março aniversariará o
Assessor Parlamentar Paulo Cristiano da Cunha, desejando-lhe um feliz e abençoado
aniversário, repleto de muita saúde e paz.
Em seguida, o sr. Presidente convidou a Secretária Municipal da Saúde,
sra. Sandra Cândido e a funcionária Graziele Priebe, para ocupar a Tribuna do
Legislativo, para realizar a apresentação do SARGSUS e MGS do 3º Quadrimestre de
2017 – Relatório de Gestão da Secretaria Municipal da Saúde de Candelária, cujo teor na
integra encontra-se no CD desta Sessão.
No Expediente o primeiro inscrito foi o Vereador Cristiano Becker,
realizando as saudações costumeiras a todos. Imediatamente, reportou-se a respeito de
matérias que teremos na Ordem do dia desta noite: o teor do Projeto de Lei nº 013/2018,
de autoria do Poder Executivo, que trata sobre autorização para que o Executivo contrate
operação de crédito junto ao BRDE, salientando que tal financiamento será destinado
para a pavimentação da rua Intendente Albino Lenz, lembrando que em 2015, Projeto
semelhante foi aprovado pela Casa, mas os prazos venceram e o financiamento não restou
consolidado. Falando sobre o Projeto de Lei nº 008/2018 de autoria do colega Jorge
Willian Feistler, que dá nome de Aline Gewehr Trindade ao Centro Público de
Convivência que está sendo construído na rua Amândio Silva, frisou que são vários os
motivos pelo qual o Projeto merece ser aprovado, tendo em vista o trabalho brilhante que
foi desenvolvido pela Aline frente a Secretaria de Saúde, lendo e enaltecendo a
justificativa do Projeto Finalizando o seu pronunciamento, referiu-se a respeito do Projeto
de Decreto Legislativo nº 001/2018, que concede título de Cidadão Candelariense ao sr.

Cyro Visalli, pedindo apoio aos colegas para aprovar a matéria, lendo a justificativa do
Projeto de Decreto Legislativo.
A Vereadora Cristina Rohde também fez uso da Tribuna, realizando as
saudações costumeiras a todos. Solicitou tão somente o envio de oficio ao Secretário de
Obras, com cópia ao Prefeito pedindo a realização de patrolamento na estrada velha da
localidade de Sesmaria do Pinhal, considerando que o motorista do transporte escolar
comentou que está difícil trafegar por aquele local, tal o estado da artéria.
Ilceu Pohlmann também manifestou-se, realizando as saudações
costumeiras a todos. Inicialmente pediu o envio de ofício ao Presidente do Recanto da
Vida, solicitando informações a respeito do número de internos que há no local, bem
como os valores percebidos pela entidade e os valores gastos mensalmente. Também
solicitou a remessa de ofício ao Prefeito, questionando se ainda será construída a creche
bairro Marilene, lembrando que há tempos a obra foi iniciada pelo Governo Federal mas
não teve continuidade, e por isso, se quer saber se a obra terá continuidade ou não.
Finalizando o seu pronunciamento, disse que o Posto de Saúde do bairro Marilene está
sendo construído e que a quadra de esportes está sendo coberta.
Rui Beise também manifestou-se, realizando as saudações costumeiras a
todos. Inicialmente, reportou-se a respeito do Projeto de Lei nº 013/2018, o qual foi
bastante discutido na reunião das Comissões de Redação e Justiça e Finanças e
Orçamento. A seguir disse ter prestigiado a festa da comunidade São Bento do Quilombo,
que completou 102 anos de existência, parabenizando os organizadores pela bela
festividade, ressaltando que os moradores estavam um pouco chateados, já que a estrada
de acesso ao Quilombo não foi recuperada em tempo, dificultando o acesso das pessoas
à comemoração, pelo estado em que se encontra. Salientou que também foi comentado
na festa sobre a renovação do cartão SUS e que embora a Secretária da Saúde tenha dito
que no sábado haviam mais de três funcionários efetuando os cadastros, o pessoal do
interior costuma vir durante a semana para a cidade, momento em que o atendimento para
renovação e cadastro do cartão SUS estava reduzido, dizendo que ficou feliz ao saber que
a partir de terça-feira haverá mais pessoas realizando o cadastro. Teceu comentários a
respeito da liberação de verba de R$ 7 milhões do FPM, para os municípios, frisando que
Candelária deverá receber cerca de R$ 420 mil, pedindo que tal dinheiro seja investido
em saúde, já que estão faltando medicamentos na farmácia do Sus, que seja investido em
educação, e na Secretaria de Obras, pois o transporte escolar está encontrando
dificuldades ao seguir seu roteiro, considerando as péssimas condições das estradas do
interior do município.
A seguir, fez uso da palavra a Vereadora Jaira Diehl, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente, pediu o envio de ofício ao Secretário de
Obras, reportando-se especialmente ao servidor responsável pela manutenção das redes
de esgoto, sr. Edenir, considerando que finalmente foi solucionado o problema que havia
na rua Intendente Albino Lenz, esquina com a rua 18 de outubro. Logo a seguir, convidou
a comunidade candelariense a visitar a Casa de Cultura Marco Mallmann, que está com
a exposição de Páscoa e venda dos chocolates, frisando que os produtos são de boa
qualidade e por um preço bem acessível, aproveitando a oportunidade, para parabenizar
o Gabinete da Primeira-Dama pela bela decoração de Páscoa que está sendo colocadas
nas ruas e avenidas da cidade. Finalizando o seu pronunciamento, falou a respeito do
Projeto de Lei 013/2018, lembrando que o tema foi bastante debatido na reunião das
Comissões e que todos são favoráveis à sua aprovação.
Finalizando o Expediente, fez uso da palavra o Presidente da Casa, Ver.
Marco Larger, realizando as saudações costumeiras a todos. Imediatamente, pediu o envio
de ofício ao Prefeito, solicitando que seja encaminhada à esta Casa cópia de todas as

multas recebidas pelos motoristas do Município nos últimos quatro anos, bem como, a
relação dos processos de trânsito em aberto, e a lista de valores que foram ressarcidos aos
cofres públicos referente ao pagamento destas multas. Reiterou pedido para que seja feita
a instalação de quebra-molas na rua Gaspar Silveira Martins, indagando ainda, por qual
motivo o redutor não foi instalado.
Intervenção da Verª.Jaira Diehl, lembrando que na referida rua já foram registrados óbitos
causados por acidente de trânsito e atropelamentos.
Retomando a palavra, o Ver. Marco salientou que sequer dá para saber qual a preferencial
no cruzamento da Av. Getúlio Vargas e Gaspar Silveira Martins.
Intervenção do ver. Jorge Willian Feistler, lembrando que foram inclusas emendas ao
PPA, que incluíam valores para investimento na referida rua.
Intervenção do Ver. Cristiano Becker, sugerindo que seja determinada a colocação de
quebra-molas na rua Botucaraí, especialmente nas proximidades da sede da Delegacia de
Polícia e da Rádio Princesa, lembrando que a artéria é bastante movimentada, e muitos
motoristas transitam ali em alta velocidade. Continuando o seu pronunciamento, o Ver.
Marco falou sobre a festa realizada pela comunidade São Bento, do Quilombo,
salientando que também recebeu reclamações dos moradores quanto a condição da
estrada de acesso à comunidade e que os moradores pediram a recuperação da iluminação
pública daquela localidade, especialmente defronte à residência dos srs. Arno Konrad e
de Alcides Rehbein até a entrada do fundão do Quilombo, e na localidade de Linha Ana,
defronte à residência do sr. Olípio Konrad, pedindo ao Diretor do Departamento de
Iluminação Pública que as providências para recuperação da iluminação destes locais
sejam providenciadas com a maior brevidade possível. Finalizando o seu
pronunciamento, pediu providências ao Prefeito, para que determine uma fiscalização
mais rigorosa ao longo da Av. Pereira Rêgo, junto à comércios locais, que estão abusando
do som alto nas suas lojas, considerando que recebeu inúmeras reclamações durante a
semana a respeito desta questão.
Na Ordem do Dia, inicialmente foi apreciado o Projeto de Lei nº 013/2018,
que “Autoriza o Executivo Municipal a contratar operação de crédito com o BRDE
– Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul”, que em votação foi
aprovado por unanimidade. Logo a seguir, foi discutido o Projeto de Lei nº 019/2018,
que “ Autoriza o Executivo Municipal a contratar professor de anos iniciais e
professor de anos finais, em caráter emergencial”, que em votação foi aprovado por
unanimidade. Também foi apreciado o Projeto de Lei nº 008/2018, de autoria do ver.
Jorge Willian Feistler, que “ Denomina Centro Público de Convivência Aline Gewehr
Trindade”, que igualmente foi aprovado por unanimidade. Finalizando a matéria da
Ordem do Dia, o sr. Presidente solicitou que fosse feita a leitura do enunciado e
justificativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2018, de autoria dos Vereadores
Rui Beise, Cristiano Becker e Cristina Rohde, que “Concede título de cidadão
candelariense ao sr. Cyro Visalli”, solicitando à mim, Assessora Legislativa, que
realizasse a entrega das cédulas de votação, sendo que os Vereadores que estiverem, de
acordo com o Projeto de Decreto devem marcar a palavra SIM, e os Vereadores que forem
contrários, deverão marcar a palavra NÃO; em seguida, solicitou à mim, que realizasse o
recolhimento das cédulas, convidando os Vereadores Celso Gehres e Cristina Rohde a
realizar o escrutínio dos votos e anunciar o resultado que foi: 12 votos SIM; 01 voto NÃO,
sendo portando, o Projeto de Decreto Legislativo aprovado por maioria. Já os Projetos
de Lei nº 020, 021, 022 e 023/2018 tramitam nas Comissões Competentes.
No Grande Expediente inicialmente manifestou-se a Vereadora Jaira Dieh,
reportando-se a respeito dos Projetos de Lei nºs 014, 015 e 018/2018, justificando que
pediu vista dos Projetos, para maior análise, e ficou feliz pelo fato do Executivo ter

retirado os Projetos, sendo que afrontavam os princípios do art. 37 da Constituição
Federal., frisando ter solicitado à Assessora Jurídica da Casa pedisse Parecer do Igam
sobre o assunto, sendo que a orientação do instituto foi clara, declarando que o Projeto
apresentava vícios e que a emergencialidade deveria ser demonstrada de forma
comprovada, o que não aconteceu, e por isso, pediu ainda, o envio de ofício à
Procuradoria Geral do Município e recebeu a informação de que os Projetos não passam
pela análise da PGM, mas que ao analisar os Projetos, também constatam erro na forma
de contratação proposta, criticando o fato de não haver organização no Executivo
Municipal, lembrando que as aulas terminaram em 20 de dezembro, havendo tempo hábil
o suficiente para a realização de novo Processo Seletivo, fazendo a leitura de parte dos
Pareceres, que esclarece os motivos da contratação temporária, afirmando votar contrária
aos projetos que não disponham de Processo Seletivo vigente para contratação de pessoal,
lembrando que votou favorável ao projeto 019/2018, por haver Processo Seletivo vigente
para tais contratações.
A seguir, novamente retornou à Tribuna o Presidente da Casa, Ver. Marco
Larger, dizendo que no último fim de semana aconteceu o Rodeio promovido pela
Invernada Campeira do CTG Sentinela dos Pampas, sendo que na ocasião, ocorreu a
inauguração da obra que teve reforma da copa, cozinha, construção de arquibancada
coberta e Casa do Narrador, cuja emenda parlamentar foi do Dep. Federal Luiz Antônio
Covatti Filho, solicitando por isso, apesar de forma antirregimental, o envio de ofício ao
Capataz da Invernada Campeira, sr. Iuri Moraes e ao Patrão do CTG Sentinela dos
Pampas, cumprimentando-os pelo evento realizado, e as obras realizadas, frisando que o
ex-vereador Gilvan Moura e a ex-patroa do CTG Alexandra Binni, lutaram muito para
conseguir a verba junto ao Deputado Covatti.
Intervenção da Vereadora Cristina Rohde, informando que esteve na inauguração
juntamente com a colega Lurdes Ellwanger, representando o Legislativo, elogiando a
obra que foi realizada no local.
Retomando a palavra, o Ver. Marco agradeceu a gentileza do Deputado Covatti em
auxiliar o povo candelariense, já que agora os rodeios contarão com uma ótima estrutura,
registrando seu reconhecimento e cumprimentos Patrão do CTG Sentinela dos Pampas,
Rubem Rutsatz, bem como ao Capataz Iuri Moraes, à sra. Alexandra Binni e ao ex-colega
Gilvan Moura pelo empenho dedicado para buscar uma verba para que as melhorias
fossem feitas. Finalizando o seu pronunciamento, informou que aconteceu nesta manhã,
dia 19 de março, um café da manhã entre os Poderes Legislativo e Executivo, realizado
na sede da Câmara, sendo que na ocasião, muitos assuntos foram abordados, entre eles o
principal foi a cobrança para que o Executivo realize concurso público, com a maior
brevidade possível.
A seguir, manifestou-se o vereador Celso Gehres, informando que
participou da festa da comunidade São José do Arroio Lindo, parabenizando os
moradores pela receptividade e organização da festa. A seguir, convidou a todos para
participar da festa da comunidade São Judas Tadeu, da Vila Botucaraí, no próximo dia
25 de março, com culto festivo, almoço e após reunião dançante com a banda Toque de
Classe. Falando a respeito da inauguração das obras no Parque de Eventos, parabenizou
a a patronagem e à todas as pessoas que se engajaram para que a verba do Deputado
Covatti, auxiliasse o tradicionalismo local, com a obra que teve a reforma da cozinha,
copa, construção de arquibancada coberta e Casa do Narrador. Registrou ainda, que no
dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água, frisando a importância da água
para o ser humano, enfatizando que viu no Fantástico a exposição de dados alarmantes
sobre a falta de água para as futuras gerações, e é obrigação de cada um cuidar da água e
lutar pela sua conservação.

Também fez uso da palavra a Verª. Cristina Rohde, referindo-se às
manifestações da Verª. Jaira anteriormente, a respeito dos Projetos que foram retirados
pelo Executivo, frisando que todos os Projetos que são protocolados na Casa devem ser
amplamente analisados pelas Comissões Competentes, salientando que também procurou
a Procuradoria Geral do Município para saber se são emitidos Pareceres sobre todos os
Projetos das Secretarias, sendo que recebeu a informação de que só é emitido Parecer se
solicitado pela pasta, sugerindo que o Executivo determine que todos os processos e
Projetos passem pela Procuradoria, e em contato com a Secretaria de Educação, recebeu
a notícia que nenhum dos doze aprovados no Processo Seletivo quiseram assumir os
cargos, motivo pelo qual foram feitos os Projetos sem observância de Processo Seletivo,
afirmando ser contrária às contratação sem Processo Seletivo ou concurso público e ficou
muito satisfeita ao saber pelo Prefeito que o Executivo está programando a realização de
dois concursos públicos.
Fazendo Comunicação de Líder, manifestou-se a Verª Jaira Diehl,
ratificando que possuía três Pareceres que apontavam que os Projetos 014, 015 e
018/2018 eram ilegais, por não haver Processo Seletivo vigente e por não estar
caracterizada a emergencialidade que dispensaria a realização de Processo Seletivo,
ressaltando que sempre será favorável aos Projetos que tiverem Processo Seletivo vigente,
afirmando e ressaltando ser favorável da educação, pois é com educação que se tem
pessoas esclarecidas e políticos melhores, ressaltando que acredita na mudança e que a
mudança se dá sim, pela educação, e em momento algum foi contra a educação, mas foi
contra a forma de contratação que os Projetos retirados foram apresentados, frisando que
o Prefeito foi muito feliz ao retirar os Projetos, pois certamente seria apontado pelo TCE,
sendo que o conteúdo dos Projetos não atentava para a moralidade e nem para a
impessoalidade. Finalizando o seu pronunciamento, ratificou que falta organização, já
que as aulas terminaram em 20 de dezembro, havendo tempo hábil para realização de
novo Processo Seletivo, pois é dever do Vereador tornar as coisas o mais transparente
possível.
Fazendo Comunicação de Líder, manifestou-se a Verª. Cristina Rohde,
dizendo à Verª Jaira, que esta já esteve à frente da Secretaria de Saúde e por inúmeras
vezes, prestou esclarecimentos sobre várias situações, que na época eram questionadas
pelos Vereadores da Casa, dizendo que os Projetos são analisados em conjunto pelas
Comissões Competentes, ressaltando que quem perde com essa desorganização toda são
os alunos, pois se houvesse maior agilidade do Executivo, os alunos não estariam sem
professores, dizendo que os Vereadores primam para que tudo siga seu fluxo pela
legalidade, e que talvez a Secretaria tenha falhado nesse quesito.
O sr. Presidente convidou todos a participar da palestra “ Vida de Maria e
Violência de Gênero” promovida pela Comissão da Mulher Advogada da Subseção da
OAB de Candelária, que acontece no dia 21 de março, às 19h30min, na AABB, e falou a
respeito do projeto “Nossas Riquezas”, promovido pelo Poder Legislativo, e que terá
início no dia 20 de março, com a realização de palestras que serão ministradas pelo
Curador do Museu, sr. Carlos Rodrigues, abordando o tema da Paleontologia.
Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente agradeceu a presença de
todos, convidando-os a participar da próxima Sessão no dia 26 de março de 2018, às 19.00
horas, declarando encerrada a presente Sessão. Do que para constar, eu
______________________________________, ISABEL CRISTINA ELLWANGER,
Assessora Legislativa, escrevi a presente Ata, para ser apreciada na próxima Sessão. Sala
das Sessões, 23 de março de 2018.

VER. MARCO ANTÔNIO LARGER
Presidente
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