ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA D VEREADORES DE
CANDELÁRIA

ATA Nº006/2018

Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às
dezenove horas, na sede do Poder Legislativo, realizou-se a sexta Sessão
Plenária Ordinária, sob a presidência do Ver. Marco Larger e contou com a
presença de todos os Vereadores. No horário aprazado, havendo numero 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 26 de março de 2018, que foi discutida e votada e
aprovada por unanimidade. Também foi feita a leitura da correspondência da
Mesa Diretora: Projetos de Lei nºs 028, 029, 030, 031, 032, 033 e 034/2018
oriundo do Poder Executivo; Projetos de Lei nº s 010, 011, 012 e 013/2018 da
Presidência; Ofício 019/2018 da Secretaria Municipal da Assistência Social
respondendo solicitação do Ver. Jorge Willian; Ofício 054/2018 do Prefeito
Municipal indicando o Ver. Aldomir Severo como Líder do Governo para o
exercício de 2018 e Indicação nº 002/2018 do Ver. Gésimo Bernardy.
A seguir, o sr. Presidente registrou que no dia 05 de abril irá
aniversariar o assessor parlamentar Géverton Moralles da Silva, desejando-lhe
muita saúde e bênçãos de Deus.
Logo após, o sr. Presidente convidou para fazer uso da Tribuna, o
Chefe do Cartório Eleitoral, sr. Rodrigo Collar, que falou a respeito do
recadastramento biométrico, relatando o balanço das atividades realizadas, bem
como para divulgar o novo prazo, até o dia 9 de maio, para que os eleitores
regularizarem as pendências do título junto à justiça eleitoral.
O sr. Presidente também manifestou-se para esclarecer aos
ouvintes sobre o trâmite legal dos Projetos de Lei que são protocolados na Casa
para apreciação pelo Plenário, esclarecendo que o Regimento Interno dispõe
que assim que protocolado os projetos deverão ser deliberados nas comissões
competentes, sendo que existe o prazo de 14 dias para tanto, salientando que o
prazo raramente é utilizado na sua totalidade, ao não ser que o Projeto apresente
alguma inconformidade e precise de maior esclarecimento por parte do poder
que deu iniciativa ao processo legislativo.
No Expediente o primeiro inscrito foi o Vereador Gésimo Bernardy,
realizando as saudações costumeiras a todos. Inicialmente, reforçou o pedido
de patrolamento na estrada do Passa Sete, no sentido a Ponte do Império e a
Costa do Rio, bem como a realização de patrolamento na estrada da localidade
de Rincão dos Bois, do Garcia em direção Bom Retiro, ressaltando que espera
haver agilidade na realização do patrolamento, caso contrário se verá obrigado
a realizar a recuperação com seu maquinário, pois é inconcebível o descaso que
a municipalidade está tendo com as localidades do interior.

O Ver. Cristiano Becker também fez uso da Tribuna, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente manifestou-se a respeito do
pronunciamento do Presidente da Casa, a respeito dos trâmites dos Projetos de
Lei, salientando que, via de regra, as Secretarias encaminham memorando à
Secretaria de Administração que fica responsável por elaborar o Projeto de Lei,
citando que o que está deixando os Vereadores apreensivos é que as pessoas
que serão contratadas procuram os Vereadores e pedem agilidade para
apreciação, todavia, por vezes, os Projetos sequer foram protocolados na Casa,
salientando que não é apenas aprovar os Projetos, esses Projetos precisam ser
discutidos e analisados, especialmente quanto a sua legalidade e viabilidade
financeira, lamentando o fato do Executivo passar informações erradas à
população, principalmente quanto a data de protocolo dos Projetos. Referindose a respeito do recolhimento dos entulhos na cidade, lembrou que antes havia
processo licitatório vigente e que uma empresa era a responsável pelo
recolhimento, todavia, talvez por questão de economia, o contrato foi finalizado
e o setor do meio ambiente passou a fazer a coleta dos entulhos e como se
esperava, a ideia não está dando certo, sendo que é possível ver grandes
depósitos de entulhos nas ruas e avenidas, que ficam esperando recolhimento
por vários dias, pedindo que o Prefeito Municipal reveja a sistemática de tal
recolhimento e talvez abra novo processo licitatório para suprir a demanda deste
serviço, ressaltando que do jeito que está sendo feito, não está correto e nem
está a contento da população.
Intervenção a Verª. Cristina Rohde, associando-se ao pedido.
Cristina Rohde também fez uso da palavra, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente disse que também recebe várias
reclamações quanto a coleta dos entulhos depositados nas ruas, assunto
abordado pelo colega Cristiano Becker. A seguir, reportou-se a respeito da
assembleia da Celetro, realizada no dia 24 de março de 2018, em Cachoeira do
Sul, relatando os serviços prestados pela Cooperativa e o número total de
associados, solicitando por isso, o envio de ofício ao Presidente da Celetro, Sr.
José Benemídio de Almeida e a toda diretoria, cumprimentando-os pela
reeleição para a gestão 2018/2020, parabenizando especialmente o
candelariense Rene Hübner eleito secretário da Cooperativa e o conselheiro
Joao Wegner, extensivo aos demais conselheiros administrativos e conselheiros
fiscais. Finalizando o seu pronunciamento, pediu o envio de ofício ao Presidente
da Expoagro Afubra, Sr. Benício Werner, cumprimentando-o pelo sucesso da 18ª
Expoagro Afubra, extensivo a todos os organizadores, realizada recentemente
em Rincão Del Rey, Rio Pardo, pois trata-se da maior feira do Brasil voltada à
agricultura familiar, superando seus recordes, tanto na movimentação financeira
quanto na participação do público.
Também fez uso da palavra o Ver. Ilceu Pohlmann, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente cumprimentou a Celetro e sugeriu
o envio de ofício em nome da Casa, parabenizando a Diretoria que foi reeleita
para a gestão 2018-2020, em assembleia realizada no dia 24 de março, na
cidade de Cachoeira do Sul. Finalizando o seu pronunciamento, pediu o envio
de ofício ao Secretário de Obras, para que seja feito o patrolamento da estrada
do Faxinal dos Porto em direção à Sesmaria do Cerro, que encontra-se em
péssimas condições de trafegabilidade.
A seguir, fez uso da palavra o Ver. Rui Beise, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente falou a respeito das casas

abandonados no centro da cidade, especificamente na Av. Pereira Rêgo, ao lado
da residência do falecido Hugo Gewehr., salientando ter passado por ali durante
a semana e constatou que os vândalos arrombaram uma casa, e que na casa
da esquina, próximo a um treiler de cachorro quente existente, o telhado está
ruindo, causando perigo aos transeuntes, pedindo por isso, pediu o envio de
ofício ao Prefeito, para que determine providências, pois está muito perigosa a
situação de tais moradias, e seja colocada uma proteção ou mesmo um tapume.
A seguir, falou a respeito da suspensão do pagamento do adicional de
insalubridade aos contratados temporários da Secretaria de saúde, lembrando
que recebeu resposta da Procuradoria Geral do Município de forma incompleta,
e por isso, esteve no Igam em Porto Alegre, instituto que fornece assessoria à
Câmara e lá lhe foi informado que a Lei é clara e que a insalubridade é devida a
todos, sejam concursados ou contratados temporários, pedindo por isso, o envio
de ofício ao Prefeito, para que informe esta Casa se o adicional de insalubridade
voltará a ser pago aos contratados temporários da saúde.
Jaira Diehl também fez uso da palavra, realizando as saudações
costumeiras a todos. Imediatamente, pediu o envio de ofício ao Prefeito e
Secretário Municipal de Administração, indagando qual a medida que foi adotada
para chamar os aprovados para exercer a função de motorista pelo Processo
Seletivo Simplificado nº 006/2016, pois uns contratos foram realizados pelo
prazo de seis meses prorrogável por igual período e agora com protocolo do
Projeto de Lei nº 029/2018 que também trata da contratação de motorista pelo
Processo Seletivo Simplificado 006/2016, no entanto, o prazo de contratação foi
estendido de seis meses para doze meses prorrogável por igual período,
indagando o motivo de haver diferença entre os contratos e os correlatos prazos
de contratação, salientando que deve haver uma justificativa cabível para tanto.
A seguir, cumprimentou o Presidente da Casa, colega Marco Antônio, a respeito
da explanação sobre os Projetos de Lei e o prazo de apreciação pela Câmara,
frisando que os prazos precisam ser obedecidos, salientando que várias mães e
professores lhe ligaram pedindo apoio para a aprovação do Projeto, sendo que
uma mãe disse que realizaria uma caminhada cobrando agilidade do Executivo,
dizendo que respondeu que estaria junto na caminhada, pois não tem como a
Câmara deliberar sobre algo que sequer foi protocolado na Casa, solicitando que
o Executivo priorize o respeito pelos cidadãos candelarienses.
Logo a seguir, manifestou-se o Vereador Aldomir Severo,
realizando as saudações costumeiras a todos. Inicialmente confirmou ser o Líder
do Governo para o exercício de 2018 e defenderá o que está certo. Referindose a respeito da discussão sobre a morosidade no protocolo dos Projetos de Lei,
disse que a culpa não é somente do Executivo, sendo que as Secretarias devem
saber os profissionais que vão sair, citando como exemplo a Secretaria de
Educação que no período de recesso, deve ter conhecimento sobre os
funcionários que tem contrato por vencer, podendo agilizar os trâmites,
indagando o motivo pelo qual todos estes Projetos não foram protocolados de
uma só vez, no início do ano. A seguir, pediu o envio de ofício ao Secretário de
Obras, para que seja feito reparo de um bueiro situado próximo à residência do
morador Odair, na localidade do Roncador. E por fim, reforçou pedido realizado
pelo colega Gésimo Bernardy, a respeito da realização de patrolamento na
estrada da localidade de Rincão dos Bois, que está em péssimas condições de
trafegabilidade.

Também manifestou-se o Vereador Jairo Radtke, realizando as
saudações costumeiras a todos. Imediatamente, pediu o envio de ofício ao CFC
Machado, solicitando o estudo da possibilidade de que seja fornecido o curso de
transporte escolar coletivo e carga perigosa e o curso para habilitação na
categoria E, ressaltando que só os municípios de Santa Cruz do Sul e
Sobradinho oferecem tais cursos. Ao Secretário de Obras, pediu o envio de
ofício, para que averigue o passeio público da rua Lopes Trovão, em frente à loja
do sr. Marcos, pois o brejo tomou conta e a água está ficando empoçada. E
finalizando o seu pronunciamento, associou-se ao pedido do colega Gésimo
Bernardy, para que seja feito o patrolamento na estrada do Passa Sete, que
encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade.
Finalizando as inscrições no Expediente, fez uso da palavra o
Presidente da Casa, Ver. Marco Larger, realizando as saudações costumeiras a
todos. Imediatamente, pediu o envio de ofícios ao Prefeito e Secretário Municipal
de Obras, para que seja realizada, em regime de urgência, a recuperação da
estrada da Linha Palmeira, nas proximidades da residência de Omar Wollmann.
Também pediu o envio de ofício ao Prefeito, solicitando cópia do mapa de
canalização de esgoto de Candelária. Informou ainda, que pediu vista do Projeto
de Lei nº 029/2018, oriundo do Executivo Municipal, que autoriza a contratação
de motorista, salientando que não concorda que seja contratado novo motorista,
sendo que existem vários motoristas da Prefeitura que estão desempenhando
atividades diversas, pedindo desta forma, que seja remetida a relação de
funcionários que são motoristas, mas não estão ocupando o cargo, bem como a
justificativa de estarem desempenhando outras atividades. Reportando-se a
respeito do pronunciamento do Vereador Aldomir, com relação que os Projetos
devem vir prontos das Secretarias, discordou e disse que não é assim que
funciona, que compete à Secretaria de Administração formular o Projeto de Lei,
frisando que “ a Secretária não tem bola de cristal para saber se um professor
irá realizar cirurgia ou ficar doente”, motivo pelo qual aportam na Casa, esse tipo
de Projeto de Lei.
Intervenção da Verª. Jaira Diehl, concordando com o colega Marco Antônio,
lendo o ofício que lhe foi direcionado, no qual é informado que a competência
para correções e encaminhamento de projetos de lei são de competência da
Secretaria de Administração.
Na Ordem do Dia, foram apreciados os seguintes Projetos de Lei:
* Projeto de Lei nº 020/2018, que “ Estabelece o índice para a revisão geral
anual dos servidores ativos, contratados, inativos e pensionistas com
paridade e dá outras providências”, que foi aprovado por unanimidade;.
* Projeto de Lei nº 024/2018, que “ Autoriza o Executivo Municipal a contratar
serviços gerais, em caráter emergencial”,
que foi aprovado por
unanimidade;.
* Projeto de Lei nº 025/2018 que “ Autoriza o Executivo Municipal a contratar
serviços gerais, em caráter emergencial”, que também foi aprovado por
unanimidade;
* Projeto de Lei nº 026/2018, que “ Autoriza o Executivo Municipal a contratar
serviços gerais, em caráter emergencial”, aprovado por unanimidade;.
* Projeto de Lei nº 027/2018, que” Autoriza o Executivo Municipal a contratar
professor anos finais – disciplina geografia, em caráter emergencial”, que
foi aprovado por unanimidade;

* Projeto de Lei nº 028/2018- “ Autoriza o Executivo Municipal a contratar
professor anos finais – disciplina artes, em caráter emergencial”, que
igualmente foi aprovado por unanimidade;
* Projeto de Lei nº 030/2018, que “ Autoriza o Executivo Municipal a contratar
auxiliar de escola, em caráter emergencial”, que também foi aprovado por
unanimidade;
* Projeto de Lei nº 031/2018, que “ Autoriza o Executivo Municipal a contratar
auxiliar de escola de educação infantil, em caráter emergencial”, que foi
aprovado por unanimidade;.
*Projeto de Lei nº 032/2018, que “ Autoriza o Executivo Municipal a contratar
professor de educação especial, em caráter emergencial”, que também foi
aprovado por unanimidade;
* Projeto de Lei nº 033/2018, que “ Autoriza o Executivo Municipal a contratar
professor de anos finais - matemática, em caráter emergencial”, que foi
aprovado por unanimidade;
* Projeto de Lei nº 034/2018, que “ Autoriza o Executivo Municipal a contratar
professor de anos finais - matemática, em caráter emergencial”, que foi
aprovado por unanimidade;
* Projeto de Lei nº 009/2018 , de autoria do Ver. Jorge Willian Feistler., que “
Altera o nome do arruamento denominado prolongamento da rua
Intendente Albino Lenz”, aprovado por maioria, sendo contrário o Ver. Rui
Beise, justificando que o Intendente Albino Lenz tratou-se de importante figura
política em Candelária, sendo Prefeito Municipal várias gestões, e por questão
de respeito ao seu nome, votará contrário ao Projeto do colega Jorge Willian.
Projeto de Resolução nº 003/2018, da Mesa Diretora dos Trabalhos, que “
Dispõe sobre a estrutura e o funcionamento da ouvidoria parlamentar da
Câmara Municipal de Candelária”, e em votação, foi aprovado por
unanimidade.
Já o Projeto de Lei nº 029/2018 ficou com Pedido de Vistas ao Ver. Marco
Antônio Larger. Os Projetos de Lei nºs 010, 011, 012 e 013/2018 tramitam nas
Comissões.
No Grande Expediente o primeiro inscrito foi o Vereador Rui Beise,
que inicialmente cumprimentou o Jornal Folha de Candelária, por estar
comemorando mais um aniversário, elogiando o trabalho que presta esta
imprensa escrita. A seguir, falou que no dia 02 de abril, comemora-se o Dia
Mundial de Conscientização do Autismo, citando o belo trabalho realizado pela
Associação Pró-autismo Mandala. Informou ainda, que na semana passada,
uma comitiva de Vereadores esteve na sede do DAER em Porto Alegre, para
expor os inúmeros problemas na ERS 400, bem como, pelo corte das tipuanas
das margens da ERS 400, ressaltando que foram bem atendidos e que por hora,
o corte das tipuanas está suspenso. Externou sua alegria ao ler na mídia local
que a oftalmologia irá ampliar a área de atendimento em Candelária, lamentando
não ter lido na notícia que a Câmara teve especial participação para que o pleito
fosse atendido, lembrando que no ano passado, uma comitiva de Vereadores se
deslocou à Secretaria Estadual de Saúde para falar com o Secretário João
Gabbardo dos Reis sobre a expansão do atendimento oftalmológico no
município, falando sobre todos os trâmites realizados naquela época e o
conteúdo da reunião com o Secretário.
Intervenção da Verª. Cristina Rohde, dizendo que a Câmara sempre apoia e luta
pelos pleitos da sociedade.

Retomando a palavra o Ver. Rui disse que durante a reunião das Comissões, no
período da manhã, os Vereadores foram surpreendidos com um convite feito
pelo Executivo, pelos Secretários Vandi e Lucas, onde iria acontecer a
inauguração da rua 15 de novembro, agraciada por asfalto, dizendo ter
estranhado que não tenha vindo convite oficial pelo Governador do Estado,
ressaltando que tal obra é fruto do Governo do PT e não do Governador Sartori,
que queria paralisar essa obra, frisando que o Deputado Federal Sérgio Moraes
dedicou mais de R$ 400 mil para que a obra fosse concluída, mas ninguém
convidou o parlamentar para participar de tal inauguração, ressaltando que deve
ser um “chupim” do Governo que quer aparecer como “pai da obra”, afirmando
que uma inauguração decente precisa que tenha a autoridade maior do Governo.
A seguir, criticou a posição dos Ministros do Supremo Tribunal Federal quanto
ao julgamento do Habeas Corpus do ex-presidente Lula, dizendo que ficou
estarrecido ao ver o que o Ministro Gilmar Mendes respondeu a um jornalista
que questionou o motivo dele estar em Portugual enquanto deveria estar no
Brasil. Finalizando o seu pronunciamento, leu noticia publicada no Jornal Zero
Hora, tratando a respeito da situação de Paulo Maluf, que mais uma vez
consegue escapar das garras da justiça, demonstrando sua indignação.
Novamente retornou à Tribuna da Casa a Verª. Cristina Rohde,
tecendo comentários a respeito da reunião no DAER, especialmente as
reivindicações feitas quanto aos problemas da ERS 400, ressaltando ter ficado
contente, pois o corte das tipuanas das margens da ERS 400 foi suspenso
temporariamente. A seguir manifestou-se a respeito da conquista da referência
no atendimento de oftalmologia de média complexidade que será ofertado pelo
Município a partir do mês de maio, lamentando que o Executivo não tenha
divulgado a participação da Câmara no pleito, falando a respeito de toda a
tratativa do Dr. Adelar Breteinbach, filho da Dep. Zila, para que o Município
pudesse ofertar tal serviço, salientando que o Poder Legislativo está sempre
lutando pelos pleitos do Município, destacando por fim, que a deputada Zilá
Breitenbach instituiu a semana de rastreamento do câncer de colón retal, com o
intuito de prevenir a taxa deste câncer que é um dos que atinge a maior parte da
população gaúcha.
Finalizando as inscrições, manifestou-se a Verª. Jaira Diehl,
inicialmente parabenizando o Executivo que está trabalhando na elaboração do
novo Plano Diretor do Município de Candelária, salientando que no Plano Diretor
irá constar a disposição de que os novos loteamentos deverão ser
obrigatoriamente calçados, frisando “que tem um compromisso com os
candelarienses, já que foi eleita para legislar e fiscalizar por todos e para todos”,
ressaltando que não irá votar Projeto de Lei algum que falte com a legalidade ou
esbarrem em princípios éticos e constitucionais, afirmando que “ não dirá amém
ao que está errado apenas por ser Vereadora da situação”. Finalizando oo seu
pronunciamento, desejou uma boa semana a todos.
Nada mais havendo a ser tratado, o sr. Presidente agradeceu a
presença de todos, convidando-os a participar da próxima Sessão Plenária
Ordinária no dia 09 de abril de 2018, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo,
declarando encerrada a presente Sessão. Do que para constar, eu,
_____________________________, ISABEL ELLWANGER, Assessora
Legislativa, escrevi a presente Ata para ser apreciada na próxima Sessão. Sala
das Sessões, 06 de abril de 2018.

VER. MARCO LARGER
Presidente

VERª .CRISTINA ROHDE
Secretária

