ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA DE VEREADORES DE
CANDELÁRIA
ATA Nº 009/2018
Aos vinte e três dias do mês de abril do ano dois mil e dezoitos, às
dezenove horas, na sede do Poder Legislativo, realizou-se a nona Sessão Plenária
Ordinária, sob a presidência do Ver. Marco Larger e contou com a presença de todos os
Vereadores.
No horário determinado, 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 16 de abril de 2018
em discussão e posterior votação, oportunidade em que foi aprovada por unanimidade.
Também foi feita a leitura das correspondências da Mesa Diretora: Projeto de Lei nº
014/2018 de autoria do ver. Jorge Willian Feistler; Indicação nº 003/2018, de autoria
dos Vereadores Jorge Willian Feistler, Maria de Lurdes Ellwanger, Cristina Rohde,
Marco Larger, Jairo Radtke, Cristiano Becker e Gésimo Bernardy.
Em seguida, o sr. Presidente convidou para fazer uso da Tribuna a sra.
Iria Faber e a argentina Fiorella, que falaram a respeito do Projeto Planeta Vivo, o qual
consiste na doação de uma muda de árvore para cada criança que nasce no município e é
registrada no cartório de registro das pessoas naturais de Candelária, sendo que o
projeto recebe apoio do cartório, do Rotary Clube e da Emater, cujo conteúdo na integra
se encontra no CD da referida Sessão e fica à disposição de quem possa interessar.
No Expediente o primeiro inscrito foi a Vereadora Cristina Rohde,
realizando as saudações costumeiras a todos, especialmente à sra. Iria Faber e
colaboradoras, elogiando o trabalho realizado pela dona Iria, especialmente os projetos
por ela idealizados, frisando que cada Vereador ganhou uma muda de árvore e que a
muda estava condicionada em um saquinho de erva mate, sugerindo que os pacotes de
erva mate consumidos na Câmara sejam guardados para posterior doação ao horto
medicinal. A seguir, pediu o envio de ofício ao Secretário de Obras com cópia ao
Prefeito, para que seja feita a reconstrução de um abrigo na parada de ônibus situada na
frente do salão de Ervino Radtke, na Vila Passa Sete, sendo que as pessoas e
principalmente estudantes, ficam expostos às condições climáticas, e o inverno se
aproxima e estas pessoas precisam de um local para se abrigar enquanto aguardam o
ônibus. A seguir, falou ainda, a respeito da realização do Campeonato de Futebol Sete
realizado pelo Salão Rohde, cuja organização foi feita por Gilmar Schwantes, Lisiane e
pelo Daniel, sendo que no domingo o Campeonato foi finalizado e sagraram-se
campeões os seguintes times: União do Bairro Ewaldo Prass -1º lugar, Unidos do
Corredor -2º lugar, Jursal da Linha do Salso-3º lugar e o time Unidos do Corredor -4º
lugar, cumprimentando a todos os demais times que participaram da competição e
também aos organizadores. Finalizando o seu pronunciamento, solicitou o envio de
ofício à Lucélia Carrão, Presidente do Grupo de Cavalgada Feminino, parabenizando-a
pela organização da 7ª Cavalgada da Mulher Gaúcha.
O Ver. Cristiano Becker foi o próximo a manifestar-se, realizando as
saudações costumeiras a todos, especialmente à sra. Iria Faber, amiga Fiorella e demais

colaboradoras. Imediatamente, pediu o envio de ofício ao Prefeito, indagando sobre a
contratação ou renovação do contrato dos agentes de saúde, pedindo que a
Municipalidade providencie a imediata realização de Processo Seletivo para contratação
destes profissionais, salientando que o prazo do contrato está acabando e até agora
nenhuma providência foi tomada, inclusive foi procurado por muitos moradores das
localidades do interior que lhe indagavam a respeito. A seguir disse que quando foi
Presidente do Legislativo, no ano de 2013, a Câmara de Vereadores auxiliou a
Municipalidade a adquirir o terreno que abriga a empresa calçadista Beira Rio, que
emprega aproximadamente mil pessoas, sugerindo que o Presidente Marco Antônio que
este verifique a possibilidade de auxiliar a Administração na aquisição do novo terreno
que deverá sediar mais uma unidade da empresa Beira Rio, haja vista a importância e
relevância da instalação de mais uma unidade
Intervenção da Verª. Jaira Diehl, indagando quanto era repassado mensalmente no ano
de 2013.
O Ver. Cristiano respondeu que R$ 60 mil eram devolvidos, mensalmente, e no ano de
2014 o ex-colega Telmo Grunewald, ao assumir a Presidência da Casa, continuou
mantendo fielmente os repasses.
Logo a seguir, manifestou-se o Vereador Jairo Ratdke, realizando as
saudações costumeiras a todos, especialmente à dona Iria Faber, colaboradoras e amiga
argentina Fiorella, elogiando o trabalho desenvolvida pela dona Iria e demais
integrantes. Imediatamente, solicitou a remessa de ofício à empresa EGR, para que seja
feita a limpeza das valetas da RSC 287, especialmente nas proximidades do bairro
Rincão Comprido. Também falou a respeito do encerramento do contrato dos agentes de
saúde, salientando a importância do trabalho realizado por estes profissionais, pedindo
por isso, o envio de ofício à Secretaria de Saúde questionando se o Processo Seletivo
para contratação de agentes de saúde será realizado. Referindo-se a respeito do
pronunciamento do colega Cristiano, especialmente quanto a devolução de valores ao
Executivo, para auxiliar na compra do terreno que irá sediar mais uma unidade da
empresa Beiro Rio.
Intervenção do Ver. Jorge Willian, sugerindo que o Prefeito e o Secretário de
Administração realizem reunião com os Vereadores da Casa, e expliquem formalmente
sobre a extensão da área a ser adquirida e o correlato valor, já que as informações que os
Vereadores possuem são as que foram veiculadas na imprensa local.
Jaira Diehl também fez uso da Tribuna, realizando as saudações
costumeiras a todos, dirigindo-se especialmente à dona Iria Faber e demais pessoas que
a acompanham. Imediatamente, pediu o envio de ofício ao Prefeito, solicitando que
todo Projeto de Lei que trate sobre a contratação de profissionais por Processo Seletivo
venha acompanhado da respectiva lista de aprovados e indique o nome do profissional a
ser chamado, sendo que esta informação solicitada é de extrema relevância. Já ao
Presidente da Comunidade Evangélica Luterana Cristo, da Linha Facão, sr. Vilson
Mathias Schroeder, solicitou o envio ofício, cumprimentando-o, extensivo aos demais
organizadores, pela excelente festividade realizada no último domingo, dia 22 de abril.,
cuja festa esteve muito bem organizada e a culinária impecável. Finalizando o seu
pronunciamento, convidou todos os colegas e a comunidade candelariense a participar
do Festival das Massas, que acontece no dia 19 de maio, no Minuano, na Vila Fátima,
cuja organização fica por conta do Grupo de Mulheres Arte e Riso, daquela localidade.
Finalizando as inscrições no Expediente, fez uso da palavra o Presidente
da Casa, Ver. Marco Larger, realizando as saudações costumeiras a todos, dirigindo-se
especialmente à dona Iria Faber e colaboradoras, enaltecendo o belo trabalho que a
mesma desenvolve, e todas atividades que ela realiza junto ao Horto Medicinal Girassol.

Também cumprimentou o Grupo de Mulheres que realizaram mais uma edição da
Cavalgada da Mulher Gaúcha, se associando ao pedido de ofício realizado pela colega
Cristina. A seguir, falou sobre o descaso no descarte de lâmpadas fluorescentes,
narrando que próximo à praça central, havia um grande descarte deste material que é
considerado tóxico, pedindo que as pessoas tenham cuidado ao efetuar o descarte de tais
materiais. A seguir, também reportou-se a respeito do contrato dos agentes de saúde,
lembrando que por várias vezes questionou a Administração Municipal sobre a
renovação de tais contratos de trabalho, mas ainda não obteve resposta, solicitando o
envio de ofício à Secretária da Saúde, questionando-a sobre o valor que é gasto pelo
Município com a contratação desses profissionais, afirmando ainda que com gestão é
possível fazer uma boa Administração e ter recursos disponíveis. Falando a respeito da
sua gestão na Presidência da Casa, está sendo pautada em economia, citando que a
estrutura de informática dos gabinetes carece de novos equipamentos, salientando que o
Legislativo abre mão de 4% do percentual do orçamento anual em favor do Executivo,
falando que a poucos dias atrás, veio ofício do Executivo com a listagem de cargos em
comissão daquele Poder e afirmou que tal lista é de causar espanto, considerando o
cargo ocupado, o trabalho desempenhado e o valor recebido por alguns cargos em
comissão, reclamando ainda, do descaso do Executivo em remeter as respostas dos
ofícios encaminhados pelos Vereadores, citando como exemplo um projeto que está
tramitando nas comissões aguardando a resposta do Executivo, citando os Ofícios
775/2017 de 28 de novembro de 2017; 346/2017, de 09 de junho de 2017 e 090/2018,
de 15 de março de 2018, encaminhados ao Prefeito que até hoje ainda não foram
respondidos, reiterando o conteúdo dos ofícios discriminados, e caso não receber as
respostas, tomara outras providências.
Na Ordem do Dia, inicialmente foi discutido e votado o Projeto de Lei nº
037/2018, que “ Autoriza o Executivo Municipal a contratar cuidadores sociais, em
caráter emergencial”, que foi aprovado por unanimidade. A seguir, foi discutido o
Projeto de Lei nº 038/2018, que “ Autoriza o Executivo Municipal a contratar
auxiliar de escola de educação infantil, em caráter emergencial”, e em votação, foi
aprovado por unanimidade. Também foi discutido o Projeto de Lei nº 039/2018, que “
Autoriza o Executivo Municipal a contratar professor de educação infantil, em
caráter emergencial”, e em votação foi aprovado por unanimidade.
Logo a seguir, foi apreciado o Projeto de Lei nº 040/2018, que “ Autoriza o Executivo
Municipal a contratar dois professores de educação infantil, em caráter
emergencial”, e foi aprovado por unanimidade. Ainda, foi discutido o
Projeto de Lei nº 041/2018, que “ Autoriza o Executivo Municipal a contratar
professor de educação infantil, em caráter emergencial”, e em votação, foi
aprovado por unanimidade. Finalizando a matéria da Ordem do Dia, foi apreciado o
Projeto de Resolução nº 004/2018, que “ Altera, acrescenta e revoga dispositivos à
Resolução nº 003/2009, que dispõe sobre Regimento Interno da Câmara de Vereadores
de Candelária”, e foi aprovado por unanimidade. Já o Projeto de Lei nº 014/2018, de
autoria do Ver. Jorge Willian Feistler, tramita nas Comissões Competentes.
No Grande Expediente, a primeira inscrita foi a Vereadora Maria de
Lurdes Ellwanger, realizando as saudações costumeiras a todos, especialmente à dona
Iria Faber, à argentina Fiorella e familiares que da d. Iria que a auxiliam nos projetos.
Inicialmente disse que estava calada há algum tempo, porém precisa relatar diversos
problemas que acontecem no Município, e que assolam o setor público municipal,
afirmando que vem coletando informações para poder tomar uma atitude, ressaltando
que uma pessoa chegou a lhe dizer que existe uma “máfia” formada na Secretaria de
Obras, “máfia que estaria vendendo túmulos no cemitério municipal”. A seguir, pediu

que o setor de iluminação pública da Municipalidade realize reparo nas luminárias da
Linha do Rio, já que grande maioria não está funcionando. Logo após, pediu o envio de
ofício ao Secretário de Administração, para que encaminhe a esta Casa Legislativa,
informações de como é feita a aquisição de flores para ornamentação da cidade.
Posteriormente, falou sobre o funcionamento das farmácias no município,
especialmente em relação ao plantão, frisando que é inaceitável que uma pessoa se
desloque do interior do Município até a cidade durante a noite ou madrugada e não
consiga adquirir um medicamento, salientando que foi procurada em sua residência pelo
supervisor da farmácia São João, a Secretária de Saúde, e o Presidente do Poder
Legislativo para discutir sobre o plantão noturno das farmácias, ficando acordado que a
Secretaria iria remeter Projeto de Lei que disciplina a realização do plantão das
farmácias no Município e que em breve este Projeto estaria aportando nesta Casa.
Intervenção da Verª Cristina Rohde, dizendo que precisou de medicamentos para um
familiar seu e enfrentou problemas em relação ao plantão de farmácias. Intervenção do
ver. Marco Larger lembrando que a Casa já estava se movimentando para apresentar
Projeto de Lei disciplinando o horário do plantão das farmácias no Município, mas
como a Secretária disse que tomaria essa frente, a Câmara resolveu aguardar.
Continuando o seu pronunciamento, a Verª Maria de Lurdes falou a respeito da
Cavalgada da Mulher Gaúcha, realizada no último fim de semana, parabenizando a
todas as mulheres que participaram deste grandioso evento. Também teceu comentários
a respeito da lei de trânsito que destina competência ao município quanto a iluminação e
sinalização de trânsito, frisando que a ponte em curva da RSC 287 ( do arroio ) é muito
perigosa e vários carros já caíram ali, devido a falta de iluminação e sinalização naquele
local, sugerindo que se forme uma Comissão de Vereadores, afim de verificar a questão
junto à EGR.
Logo a seguir, fez uso da palavra o Ver. Rui Beise, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente elogiou o trabalho realizado pela Sra. Iria
Faber e pelos voluntários que vem de tão longe, citando como exemplo os argentinos,
que auxiliam no Horto Medicinal Girassol. A seguir, lembrou que no dia 23 é celebrado
o dia de São Jorge, frisando que no Rincão Comprido há uma rua em nome do santo e
vários estabelecimentos levando o nome desse santo. Referindo-se a respeito da
Cavalgada da Mulher Gaúcha, cumprimentou e parabenizou todas as envolvidas na
realização deste grandioso evento. Também disse que no dia 23 de abril é comemorado
o Dia do Escoteiro, parabenizando as boas ações e atividades por eles praticadas.
Também criticou o novo reajuste no percentual de 22,47% nas contas de energia
elétrica, salientando que é injusto o percentual do aumento, referindo que o
funcionalismo público e demais trabalhadores do comércio recebem pouco mais que 2%
de reajuste em seus salários e aposentadorias, criticando ainda mais o fato de nenhum
órgão se posicionar contra o aumento abusivo da taxa de energia elétrica, registrando
em nome da bancada do PDT, a indignação, protesto e repúdio em relação ao fato.
Cristina Rohde novamente ocupou a Tribuna da Casa para falar a respeito
da 7ª Cavalgada da Mulher Gaúcha, organizada por competentes cavaleiras de
Candelária, salientando que 60 mulheres participaram do evento, somando o dobro de
pessoas com os familiares destas mulheres, frisando inclusive que as mesmas estão
desenvolvendo um importante Projeto de Equoterapia, em parceria com diversas
entidades do município, e a Associação Pro-Autismo Mandala, aguarda ansiosa pelo
Projeto, uma vez que crianças autistas farão parte do Projeto na prática, inclusive com
orientação de terapeuta ocupacional que deverá ter especialização na área.
Por fim, fez uso da palavra o Ver. Aldomir dos Santos Severo,
realizando as saudações costumeiras a todos. Primeiramente, agradeceu a Sra. Iria Faber

pela muda de árvore recebida, ressaltando a importância do trabalho realizado por ela e
todas suas colaboradoras. Falando a respeito dos agentes de saúde, referiu que o
trabalho desenvolvido por esses profissionais é de grande importância, motivo pelo qual
o Município precisa manter esses profissionais. Falou ainda, a respeito da nova fábrica
da Beira Rio que deverá se instalar em Candelária, pedindo ao Presidente, Ver. Marco,
que seja avaliada a possibilidade do Legislativo auxiliar o Poder Executivo nesse
empreendimento, afirmando a importância desta empresa em Candelária, que gerarão
inúmeros empregos para nossa comunidade.
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 30 de
abril de 2018, às 19.00 horas, na sede desta Casa, declarando encerrada a presente
Sessão
às
20h45min.
Do
que
para
constar,
eu,
________________________________ISABEL ELLWANGER, Assessora Legislativa,
escrevi a presente Ata para ser apreciada na próxima Sessão. Sala das Sessões, 26 de
abril de 2018.

VER. MARCO ANTÔNIO LARGER
PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO

VERª. CRISTINA ROHDE
SECRETÁRIA

