Sessão ordinária, 09 de abril de 2018.
O presidente do legislativo Marco Antônio Larger (Progressistas), colocou a ata
da sessão do dia 02 de abril em votação, restando aprovada por unanimidade.
Na ocasião, o Vice-Secretário da Associação Candelariense de Juventude Rural
– ACANJUR, Renan de Moura, utilizou a tribuna e falou um pouco sobre a
entidade e sobre a Lei Municipal nº 1.399, que institui o dia municipal do Jovem
Rural. Também divulgou a programação da 31° Olimpíada Municipal da Acanjur.
Moura enalteceu a satisfação dos integrantes da associação em celebrar o 1º
dia do Jovem Rural, que acontece no próximo sábado, dia 14 de abril. Agradeceu
a iniciativa da vereadora Cristina Rohde (PSDB) por ter apresentado a
proposição que estabelece o Dia do Jovem Rural, que é comemorado,
anualmente, no segundo sábado do mês de abril.
PEQUENO EXPEDIENTE:
ILCEU POHLMANN (MDB) – Em nome dos moradores da Linha Boa Vista,
agradeceu a todos que participaram da festa anual da comunidade. Pediu o
envio de ofício ao secretário de Obras, questionando quando será feita a
recuperação da estrada do Faxinal dos Portos que dá acesso à Linha Boa Vista.
Agradeceu ao secretário pela recuperação da estrada da Palmeira. Como forma
de complemento, pediu que seja arrumado o trecho da Linha Palmeira que dá
acesso ao asfalto.
CRISTINA ROHDE (PSDB) – Agradeceu a equipe da secretaria de Obras por
ter realizado o patrolamento da estrada da Linha do Salso. Todavia, pediu que
seja colocado material britado em alguns trechos, considerando que o solo no
local é muito arenoso. Pediu que a secretaria realize patrolamento na estrada da
Linha Boa Vista, perto do Salão Gigante, nas proximidades da residência de
Gerson Schwantes, narrando que o local está intransitável. Reiterou o pedido de
patrolamento na estrada velha da Linha Curitiba, mormente no trecho que dá
acesso à Sesmaria do Pinhal. Também solicitou a realização de patrolamento na
rua João Antônio Rodrigues, no bairro Marilene, mormente nas proximidades da
residência de nº 129, pois quando chove toda rua toda fica alagada. A vereadora
falou sobre a lei que instituiu o dia do jovem rural, agradecendo os colegas pela
aprovação do projeto. Salientou a importância da Acanjur para o município e
para a juventude rural, enaltecendo as atividades desenvolvidas pela entidade.
CELSO GEHRES (Progressistas) – Externou convite das comunidades São
João Batista e São Lucas da localidade do Alto da Légua, que convidam a
população a prestigiar a festa que acontece no próximo domingo, dia 15. Pediu
o envio de ofício de pesar ao colega Aldomir Severo pelo falecimento da sua
mãe, ocorrido no último domingo. Solicitou o encaminhamento de ofício ao
secretário de Obras, requerendo a realização e patrolamento na rua Botucaraí e
na localidade da Boa Vista. Celso agradeceu a secretaria de Obras pela
recuperação das estradas da Linha Palmeira e da Rebentona. Pediu o
encaminhamento de ofício ao setor municipal de iluminação pública, solicitando
a instalação de luminária em frente ao Pam Central. Solicitou o envio de ofício

ao setor de planejamento e engenharia do município, sugerindo que seja
realizado estudo para o fim de verificar a possibilidade de fazer um rebaixamento
na rua 14 de julho, narrando que no local tem muito acumulo de água.
Cumprimentou a Folha de Candelária pelos 33 anos de atividades no município
e o Jornal de Candelária que comemora 21 anos. Enalteceu a série de
reportagens sobre as comunidades do interior que a Folha de Candelária está
publicando. Ao finalizar, falou sobre os grupos de jovens rurais do município,
salientando a importância da união dos jovens rurais.
LURDES ELLWANGER (PTB) – Parabenizou a juventude rural pela
comemoração do dia do jovem rural, bem como a Acanjur por promover a
integração entre os grupos de jovens. A vereadora ressaltou o trabalho realizado
pela Acanjur, mormente na organização dos diversos eventos que acontecem
anualmente. Em aparte, Cristina Rohde (PSDB) também parabenizou o
presidente da Acanjur, Ederson Zimmermann pelo trabalho desenvolvido pela
associação. Lurdes narrou que esteve em uma reunião realizada no horto
medicinal Girassol, que contou com a presença de um professor universitário
que lá discorreu sobre a preservação do meio ambiente. Salientou o excelente
trabalho desempenhado por Iria Faber, proprietária do horto medicial Girassol.
Lurdes também divulgou o projeto desenvolvido pelo horto em parceria com o
cartório de registro das pessoas naturais, que oferece uma muda de árvore para
cada criança que nasce em nosso município. Pediu que todos dediquem um
tempo do seu dia e realizem uma visita ao horto. Em aparte, Marco Antônio
(Progressistas) disse que ficou surpreso com a quantidade de crianças que
nascem mensalmente em nosso município, ressaltando a importância do projeto
desenvolvido pelo horto medicinal Girassol. A vereadora também agradeceu a
empresa que está arrumando a estrada do Alto Passa Sete pela colocação de
material no local onde existiam degraus na estrada.
RUI BEISE (PDT) – Falou sobre a recuperação das estradas do município.
Comentou sobre a liberação de verba do governo federal no valor de R$ 240 mil,
sugerindo que tal valor seja utilizado para conserto do maquinário das
secretarias de Obras e Agricultura. Também demonstrou sua felicidade ao saber
que a Rebentona está com a estrada recuperada. Cumprimentou toda diretoria
da Acanjur e a juventude rural do município pela comemoração do dia do jovem
rural. Recordou que quando jovem também residia no interior, por isso sabe as
dificuldades que a juventude enfrenta diariamente. Recordou que quando
assumiu a pasta da saúde, a Elaine Skolaude da Emater buscava auxílio junto a
secretaria para desenvolver projetos em prol dos moradores do interior. Beise
também salientou o trabalho desenvolvido pelo Sinditabaco, pela Afubra e pela
Emater, salientando que estas empresas estão sempre criando formas de
fomentar o trabalho e o conhecimento para a juventude rural. Pediu que o
governo federal dedique maior incentivo à juventude rural do país. O vereador
falou sobre o trabalho desenvolvido pela ACIC, elogiando os comerciantes locais
e narrando que a partir de maio a ACIC estará trocando notas fiscais por cupons
que darão direito ao consumidor concorrer a diversos prêmios.
MARCO ANTÔNIO LARGER (Progressistas) – Solicitou o envio de ofício ao
prefeito Paulo Butzge, requerendo a construção de uma parada de ônibus na
estrada da Linha do Salso, já que os moradores reclamando que quando chove

não tem como abrigar as crianças que esperam pelo ônibus escolar. Larger falou
sobre o abastecimento de água em algumas localidades do interior. Disse que
moradores do Rincão das Casas lhe procuraram narrando a dificuldade no
abastecimento de água. Dessa forma, solicitou o envio de ofício ao prefeito
pedindo informações sobre a construção da rede de água da localidade de
Rincão das Casas. Em aparte, Jorge Willian (PTB) afirmou que o fato de a obra
não ter saído do papel é a falta de vontade da municipalidade, lembrando que
no ano eleitoral foram largados canos no local, mas após o pleito os mesmos
foram retirados, uma verdadeira forma de ludibriar a população. Rodrigo Freire
(PSB) disse que são aproximadamente 2 quilômetros de rede de água que
precisam ser construídos. Larger disse que os gastos precisam ser colocados no
papel. Jorge Willian (PTB) lembrou que os vereadores já expuseram ao prefeito
uma solução para tal problema, citando que com R$ 15 mil seria possível
solucionar o impasse do abastecimento, afirmando ainda, que se o prefeito
exonerasse alguns cargos em confiança, teria o valor para auxiliar aquela
comunidade. Larger comunicou que esteve na palestra realizada pela
associação pró-autismo Mandala e ficou impressionado com as informações que
foram expostas pelo médico neuropediatra que ministrou a palestra. Jaira Diehl
(PSB) salientou que a palestra foi excelente e que as explicações e estatísticas
expostas puderam esclarecer a população sobre o que é o autismo. A vereadora
parabenizou todos que estiveram no local, bem como a associação pelo belo
trabalho realizado. Larger falou sobre o assalto às funcionárias da loja Taqi,
lembrando que tramita na casa o projeto de autoria da vereadora Lurdes
Ellwanger, que obriga as agências bancárias a ter vigilância armada 24 horas. O
vereador salientou que segurança pública é um assunto que precisa ser levado
a sério em nosso município. Em aparte, Cristina Rohde (PSDB) disse que é
preciso mobilização do comércio para que alguma atitude seja tomada,
sugerindo uma parceria entre o poder público e a ACIC. Lurdes Ellwanger (PTB)
disse que seu projeto continua em discussão e que as entidades bancarias se
reuniram em diversas reuniões a fim de achar outra solução para assegurar a
segurança das pessoas.
CRISTIANO BECKER (MDB) – Becker falou sobre a juventude rural e lamentou
que a grande maioria opta por deixar o trabalho rural e seguir outro rumo
profissional. Também pediu que todas as esferas de governo olhem para os
produtores rurais e para a juventude rural. Parabenizou Elaine Skolaude da
Emater, por prestar auxílio à Acanjur e aos diversos grupos de jovens do interior
do município. Becker disse que é favorável que o projeto de autoria da vereadora
Lurdes Ellwanger seja liberado para as comissões exararem o parecer para que
o projeto seja colocado em votação. O vereador também elogiou a promoção
promovida pela ACIC, onde as notas fiscais de compras no comércio local
gerarão um cupom para que os consumidores possam concorrer a diversos
prêmios. Disse que tal promoção fomenta a indústria e a poder público, pois
assim o município estará arrecadando o imposto. Registrou que na sexta-feira
passada, esteve na abertura da Expocabrais, cumprimentando o prefeito, viceprefeito daquele município bem como as demais autoridades responsáveis pela
realização da feira no município vizinho. Becker narrou que recebeu a
informação de que o município não possui mais convênio de consultas médicas
com o Cisvale, dessa forma pediu o envio de ofício à secretária de saúde,

questionando por qual motivo ocorreu o descredenciamento do município junto
ao Cisvale.
ORDEM DO DIA:
Projeto de Lei nº 010/2018- Concede aumento real de 2,5% aos servidores
efetivos, cargos em comissão e cargos em extinção da Câmara Municipal de
Vereadores de Candelária. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 011/2018- Estabelece o índice para a revisão geral anual aos
funcionários do Poder Legislativo do município de Candelária. Aprovado por
unanimidade.
Projeto de Lei nº 012/2018- Estabelece o índice para a revisão geral anual aos
Vereadores do Poder Legislativo do município de Candelária. Aprovado por
unanimidade.
Projeto de Lei nº 013/2018- Estabelece o índice para a revisão geral ao Prefeito,
Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Procurador-Geral do Município.
Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 029/2018- Autoriza o executivo municipal a contratar motorista
em caráter emergencial e dá outras providências. Pedido de vista ao vereador
Marco Antônio Larger.
Projeto de Lei nº 035/2018 - Autoriza a prorrogação do prazo de contrato
temporário para garantia de estabilidade à auxiliar de cuidador social gestante
contratada pelo processo seletivo 009/2015. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 036/2018 - Autoriza o executivo municipal a contratar professor
de anos iniciais, em caráter emergencial. Aprovado por unanimidade.
COMUNICAÇÃO DE LÍDER:
JAIRA DIEHL (PSB) – Elogiou o trabalho desempenhado pela Acanjur. Em
nome da bancada do PSB, se associou ao pedido de envio de ofício de pêsames
à família do colega vereador Aldomir Severo. Jaira referiu que nessas horas as
palavras sobram e a dor e a saudade se multiplicam, mas que é preciso ter força.
Frisou que o colega pode contar com todos os vereadores, independente da
bandeira partidária que cada um carrega, já que os colegas estão aqui para
abraçá-lo e confortá-lo. Sugeriu que a casa legislativa encaminhe um ofício a
comissão formada para discutir a segurança pública no município, dando um
ultimato, ou a comissão apresenta a solução com brevidade ou o projeto será
colocado em pauta para votação. Afirmou que não será possível fazer uma
monitoração na cidade, se os maiores interessados não estiverem dispostos a
auxiliar financeiramente.
>> A próxima sessão acontece no dia 16 de abril de 2018, às 19h.

