ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA D VEREADORES DE
CANDELÁRIA
ATA Nº 14/2018
Aos vinte e um dias do mês de maio do ano dois mil e dezoito, às dezenove
horas, na sede do Poder Legislativo, realizou-se a décima quarta Sessão Plenária, sob a
presidência do Ver. Marco Larger e contou com a presença dos Vereadores, exceto do
Ver. Rodrigo Freire, que está em viagem à Brasilia/DF.
No horário aprazado, havendo número legal, o sr. Presidente declarou
aberta a presente Sessão, solicitando a mim, que realizasse a leitura de um momento
devocional e em seguida, colocou a Ata do dia 14 de maio em discussão e posterior
votação, oportunidade em que foi aprovada por unanimidade.
Em seguida, solicitou a mim, Assessora Legislativa, que realizasse a
leitura das correspondências da Mesa Diretora: Correspondências da gerencia do Banrisul
de Candelária, respondendo às solicitações dos Vers. Cristiano Becker e Jaira Diehl;
Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2018 de autoria da Verª. Maria de Lurdes
Ellwanger; Projetos de Lei 047 e 048/2018 oriundos do Poder Executivo; Convite da
Emei Dona Tereza para participar da festa caipira a realizar-se no dia 09/06/2018, com
inicio às 15h e Ofício 017/2018 do Ofício Distrital de Botucaraí, da Vila Botucaraí, em
resposta ao pedido formulado pelo Ver. Aldomir Severo.
No Expediente o primeiro inscrito foi o Ver. Rui Beise, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente teceu comentários a respeito da iniciativa de
um grupo de lideranças do RS, que protocolou na semana passada, ofício junto ao
Governo do Estado pedindo a redução temporária do Imposto Sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços- ICMS, para a comercialização do arroz em casca entre estados
brasileiros, com o objetivo de reduzir os percentuais de 12% para 7% e de 7% para 4%,
dependendo do destino, pelo período de 90 dias, especialmente no final de colheita e de
arroz no mercado, sendo que o Presidente da Famurs, Salmo Dias Oliveira, afirmou que
o pedido tem como objetivo auxiliar os produtores de arroz do Estado a diminuir os custos
da comercialização do arroz, e em resposta, o Governador do Estado disse que irá
encaminhar o ofício ao Secretário Estadual da Fazenda para que seja verificada a
possibilidade de redução do imposto. A seguir, falou a respeito do movimento
denominado “Te Mexe Arrozeiro”, realizada no sábado, dia 19 de maio, no município de
Restinga Seca, onde o assunto debatido foi a crise do setor, sendo que neste evento
também foi tratado sobre a valorização do produto. Finalizando o seu pronunciamento,
falou sobre a manifestação da classe dos caminhoneiros contra a alta do diesel,
registrando o apoio do seu partido a esses trabalhadores.
A seguir, manifestou-se o Ver. Cristiano Becker, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente, registrou que na quarta-feira, próxima
passada, esteve na sede da EGR em Porto Alegre, para saber sobre a obra do trevo do
bairro Marilene, recebendo a informação de que o processo de licitação já está na fase
final e que em breve a obra será iniciada. Neste mesmo dia, esteve junto com os colegas
Jorge Willian e Cristina Rohde no Instituto Geral de Perícias – IGP, para falar sobre a
emissão dos documentos de identidade em Candelária, sendo informados que o Município
não possuía convênio com o IGP desde o mês de maio de 2017, fato que impossibilitava

o oferecimento do serviço à população, e na ocasião, receberam a informação de que o
termo de cooperação já estaria pronto, aguardando apenas a assinatura do Prefeito de
Candelária, e dessa forma, eles mesmo trouxeram para Candelária o Termo de
Cooperação e o Prefeito assinou o documento na última sexta-feira, dia 18 de maio,
frisando “ que mais uma vez, o Legislativo foi peça fundamental na solução de um
problema que vinha se estendo há meses”. Também no mesmo dia, estiveram em reunião
na Secretaria Estadual de Segurança Pública e receberam a informação sobre a destinação
de emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil, pelo Deputado Federal Sérgio Moraes ao
Município de Candelária, sendo que o recurso deverá custear equipamentos para a
segurança pública. Finalizando o seu pronunciamento, falou a respeito da resposta
remetida pelo CRVA de Candelária, em resposta à solicitação feita pelo Ver. Aldomir,
afirmando que é preciso organização na prestação do serviço, já que é inconcebível a
população ter que madrugar na fila para conseguir uma ficha de atendimento, e em vista
disto, solicitara que o Dep. Edson Brum agende uma audiência com o Presidente do
Detran, para falar sobre o assunto, visando melhorar a qualidade do serviço. Intervenção
do Ver. Aldomir Severo, concordando com a manifestação do colega Cristiano, dizendo
que o CRVA precisa elaborar um cronograma de atendimentos para que as pessoas
possam ser atendidas com agilidade.
A seguir, fez uso da Tribuna o Ver. Jairo Radtke, realizando as saudações
costumeiras a todos. Imediatamente, pediu o envio de ofício ao Secretário de Obras,
requerendo a recuperação nas estradas da Linha Curitiba, Linha Brasil e Picada Roos. A
seguir, falou ter participado da reunião do grupo “Te Mexe Arrozeiro”, realizada no
último sábado, dia 19 de maio, na cidade de Restinga Seca, ressaltando que os arrozeiros
reivindicam a melhora no preço do produto e baixa do imposto de comercialização. A
seguir, também reportou-se a respeito da comercialização e a desvalorização do preço do
tabaco, registrando sua preocupação. E finalizando o seu pronunciamento, convidou
todos a participar da manifestação que acontecerá no dia 23 de maio, nas margens da RSC
287, nas proximidades do posto Lago Azul.
Jaira Diehl foi a próxima Vereadora a manifestar-se, realizando as
saudações costumeiras a todos. Imediatamente, pediu o envio de ofício à Presidente do
RPPS do município de Candelária, Rosane da Luz Madrid, para que informe esta Casa
quantos servidores se aposentaram pelo Regime de Previdência do Município no período
de 2014 à 2017 (últimos quatro anos). Também solicitou o envio de ofício ao Prefeito,
para que encaminhe à este Poder, cópia de documentação sobre as atribuições e requisitos
para provimento de todos os cargos de comissão e funções gratificadas do Município.
Pediu a seguir, o envio de ofício parabenizando as integrantes do Grupo Arte e Riso, da
Vila Fátima pelo excelente jantar realizado no último sábado, dia 19 de maio. Já à
Orquestra do Colégio Medianeira, parabenizou pela belíssima apresentação realizada no
festival de massas. Também pediu o envio de ofício ao Secretário de Obras, pedindo a
colocação das pedras do calçamento na esquina das ruas 18 de outubro e 24 de maio.
Finalizando o seu pronunciamento, disse que o Projeto de Lei 046/2018 está na Comissão
de Finanças, aguardando respostas de ofícios enviados, frisando que acha injusto
aumentar o padrão de vencimentos de alguns cargos em comissão sendo que o
funcionalismo na sua totalidade ganhou apenas 2,5% de aumento real.
A seguir fez uso da palavra a Verª. Maria de Lurdes Ellwanger, realizando
as saudações costumeiras a todos. Inicialmente parabenizou a Secretaria de Assistência
Social pela realização da corrida e caminhada “Faça Bonito”, realizada no último
domingo , dia 20 de maio, cujo objetivo principal foi lembrar a passagem do Dia Nacional
de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual contra a Criança e ao Adolescente,
ressaltando que o abuso e exploração a crianças e adolescentes precisa ser denunciado.

A seguir, pediu o envio de ofício ao Chefe do Setor de Iluminação Pública, ex-Vereador
Telmo Grunewald, parabenizando-o pelo serviço que ele está desempenhando frente ao
setor, frisando “ que o Telminho é u diferencial, pois trabalha sem distinção de partido,
atendendo muito bem a todos”. Logo a seguir, falou sobre as péssimas condições da
estrada da rua da Praia, afirmando que o Executivo não está cumprindo com seu dever.
Lembrou ainda, que está aguardando o projeto de lei do plantão das farmácias que já
deveria ter sido protocolado nesta Casa , o que não aconteceu até o momento. Também
falou sobre o projeto sobre o recolhimento dos entulhos que não foi apresentado,
ressaltando que não tem medo das ameaças que está recebendo, já que seu trabalho é
fiscalizar.
Logo em seguida, fez uso da palavra o Ver. Celso Gehres, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente, pediu o envio de ofício ao Secretário de
Obras, requerendo a instalação e tubos de bueiros na estrada da Linha Facão, nas
proximidades da residência de Nildor Koepp; e que 300 metros após, seja rebaixada a
vala de captação de água de um bueiro que ficou muito alta. Já ao Departamento de
Iluminação Pública, pediu o conserto de duas luminárias situadas no corredor do Prazer,
próximo à residência de Lucas de Almeida. Também pediu o envio de ofício ao Presidente
da Farsul, cumprimentando pela comemoração dos 91 anos da Federação, frisando a
importância dos projetos desenvolvidos pela Farsul, especialmente o projeto Alfa, que
promove a alfabetização de muitas pessoas. A seguir, disse ter participado da reunião do
movimento “ Te Mexe Arrozeiro”, na cidade de Restinga Seca, ressaltando que lá foi
possível presenciar o desespero dos produtores de arroz com a desvalorização do produto,
criticando o acordo do Mercosul que não tem auxiliado a classe produtora de arroz. Disse
ainda, ter participado de reunião organizada pelo Sindicato Rural e pelo Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, que contou com a presença do Delegado de Polícia Rodrigo da
Silveira e do Capitão da Brigada Militar, Renan Dutra, para tratar sobre os crimes de
abigeato em Candelária, ressaltando que qualquer pessoa pode formular por escrito a
denúncia anônima sobre os abigeatários, bastando deixar o papel debaixo da porta da
Brigada, da Delegacia ou dos Sindicatos. Finalizando o seu pronunciamento, convidou a
todos, para participarem do manifesto dos produtores rurais e caminhoneiros de
Candelária, contra o aumento do diesel e em favor do setor rural, dia 23 de maio, a partir
das 8h, na RSC 287, próximo ao posto Lago Azul.
Cristina Rohde foi a próxima Vereadora a manifestar-se, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente, reiterou o pedido feito pelo colega Jairo,
especialmente quanto a realização de patrolamento nas estradas da Linha Curitiba, Linha
Brasil e Picada Roos, frisando que no dia 9 de maio já remeteu a solicitação ao Secretário
de Obras, mas até agora nada foi feito. A seguir, cumprimentou o grupo de mulheres Bem
Estar da Linha Travessão, pela festividade realizada no último domingo, dia 20 de maio,
frisando que elas estão ansiosas esperando a construção do pavilhão daquela
comunidade, pedindo que a Municipalidade agilize a realização de tal obra.
Intervenção do Ver. Jorge Willian Feistler, dizendo que foi informado pelo Setor de
Planejamento da Prefeitura que na quarta-feira, dia 23 de maio, estaria sendo
encaminhado o projeto à CEF e que em breve a obra poderá ser licitada.
Retomando a palavra, a Vereadora falou sobre o convênio com o IGP e a emissão de
carteiras de identidade pelo Município, ressaltando que agora falta pouco para o serviço
ser restabelecido. Finalizando o seu pronunciamento, pediu o envio de ofício ao
Secretário de Cultura, Turismo e Esporte e ao Prefeito , registrando agradecimento pelo
apoio que está sendo dedicado à Acanjur.
Finalizando as inscrições, manifestou-se o Ver. Marco Larger, realizando
as saudações costumeiras a todos. Inicialmente falou sobre sua participação, juntamente

com a colega Lurdes Ellwanger da corrida e caminhada “Faça Bonito” , representando
desta forma este Poder. A seguir, disse ter recebido inúmeras reclamações de moradores
da Picada Roos quanto a condição daquela estrada., frisando que todos os ofícios que
encaminha ao Executivo e suas Secretarias não são respondidos, tampouco os pedidos
são atendidos, ressaltando que a Legislação Municipal é clara ao dispor que o Executivo
tem prazo para responder aos ofícios remetidos pelo Legislativo, motivo pelo qual irá
reunir toda documentação e encaminhará ao Ministério Público, inclusive se houver outro
colega que esteja com o mesmo problema por ele enfrentado, pode aderir ao seu pedido
que será enviado ao MP local, dizendo que “ parece uma marcação pessoal, à sua pessoa”,
lembrando várias situações em que pediu providências ao Executivo, citando como
exemplo o Convênio com o Ipergs que ainda não foi firmado e o convênio com o IGP que
os colegas precisaram se deslocar à Porto Alegre e trazer para que o Prefeito assinasse.
Na Ordem do Dia tramitam nas Comissões pertinentes os PL nº 047 e
048/2018, bem como o Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2018 de autoria da Ver[.
Maria de Lurdes Ellwanger.
Não houve inscritos no Grande Expediente.
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 28 der
maio de 2018, declarando encerrada a presente Sessão ás 20h 20min. Do que para constar,
eu, __________________________________________, ISABEL ELLWANGER,
ASSESSORA LEGISLATIVA, escrevi a presente Ata. Sala das Sessões, 24 de maio de
2018.

VER. MARCO ANTÔNIO LARGER
PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO

VERª. CRISTINA ROHDE
SECRETÁRIA

