ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA D VEREADORES DE
CANDELÁRIA
ATA Nº 15/2018
Aos trinta dias do mês de maio do ano dois mil e dezoito, às dez horas, na
sede do Poder Legislativo, realizou-se a décima quinta Sessão Plenária, 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, que realizasse a leitura de um momento
devocional e em seguida, colocou a Ata do dia 21 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: Ofício 23/2018 da Sociedade Assistencial
de Candelária, respondendo solicitação do ver. Ilceu Pohlmann; Ofício 37/2018 da
Presidente do Conselho Municipal de Previdência respondendo solicitação da Verª. Jaira
Diehl; Projeto de Lei nº 015/2018 de autoria da Mesa Diretora dos Trabalhos do Poder
Legislativo e Projetos de Leis nºs 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056 e 057/2018,
oriundos do Poder Executivo Municipal.
O sr. Presidente registrou ainda, a passagem do aniversário do VicePresidente da Casa, Ver. Gésimo Daniel Bernardy, desejando-lhe muita saúde e bênçãos
de Deus.
No Expediente o primeiro inscrito foi o Ver. Gésimo Daniel Bernardy,
realizando as saudações costumeiras a todos. Inicialmente solicitou o envio de ofício ao
Secretário de Obras para que seja feita a colocação de cascalho na localidade de Rincão
dos Bois, perto da propriedade do sr. Eldor Garcia. Finalizando o seu pronunciamento,
cumprimentou a todos, comunidade e organizadores que apoiaram a paralisação dos
caminhoneiros durante todos estes dias, esperando que o Governo tome as providências
para baixar o preço dos combustíveis.
A seguir, manifestou-se a Verª. Maria de Lurdes de Lurdes
Ellwanger, realizando as saudações costumeiras a todos. Iniciou seu pronunciamento
cumprimentando todas as pessoas que apoiaram a paralisação dos caminhoneiros, ” pois
trata-se de um momento de muita reflexão e tem feito parte desta paralisação, e considerase uma pessoa muito séria de opinião própria e tem aprendido muito ouvindo a todos,
pois não são somente os caminhoneiros que estão protestando, o País não pode mais andar
desta forma e nós não podemos ser coniventes com tudo isso, e a situação está muito
difícil, e percebe que a preocupação maior é a eleição que se aproxima, e a paralisação
para ela é mais uma vitória, e que a situação não seja levado na brincadeira, pois
precisamos fazer uma reflexão de tudo isso”, parabenizando todos que se engajaram na
paralisação.
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 na estrada da Costa do Rio, especialmente a entrada que está
muito ruim. Afirmou “ que o Brasil está no caos, todos engajados no protesto dos

caminhoneiros e arrozeiros que que clamam por melhores preços, e percebe-se que o
Presidente da República não está preocupado com estas classes, que estão pagando preços
abusivos, lamentável o que está acontecendo em nosso Pais, e se não fosse tanta
corrupção, poderíamos ser um País de primeiro mundo”, parabenizando toda a
comunidade e organizadores pela manifestação.
Jaira Diehl foi a próxima Vereadora a manifestar-se, realizando as
saudações costumeiras a todos. Imediatamente, pediu o envio de ofício ao Departamento
Municipal de Trânsito, pois na Rua Castelo Branco e 15 de Novembro existe a alta
velocidade praticada por motoristas imprudentes, e devido à alta velocidade praticada,
acidentes graves poderão ocorrer, portanto que este Departamento tome as providências
para instar quebra- molas nos locais, ressaltando já ter encaminhado Indicação a respeito,
porém nenhuma providência foi tomada a respeito. Também pediu o envio de ofício ao
professor Ricardo Ellwanger parabenizando-o pelo excelente trabalho que está
desenvolvendo com os jovens, de forma silenciosa e anônima, elevando o nome de
Candelária e trazendo ao município inúmeros títulos. Informou ainda, que esteve com o
Prefeito Municipal e lhe foi informado que está feita a licitação da rede de água da
Rebentona, a partir de sexta-feira será licitada e aquela comunidade será beneficiada com
este importante serviço, ressaltando que no Corredor dos Tilés não tem água. Finalizando
o seu pronunciamento, reportou-se a respeito da paralisação dos caminhoneiros,
parabenizando organizadores e a comunidade em geral pelo apoio incondicional ao
movimento, sendo que o Poder Legislativo esteve presente com Vereadores, funcionários
e assessores, e percebeu a total ausência do Governo do Estado em toda esta função, que
também deve fazer sua parte e não somente o Governo Federal, “ e acredita sim, num
Brasil melhor, e infelizmente os governantes não estão preocupados com o povo, e sim,
com a eleição que se aproxima, pois o povo quer uma qualidade de vida melhor e não
podemos aceitar as coisas do jeito que estão”, concluiu e finalizou a Vereadora.
A seguir fez uso da palavra o Ver. Cristiano Pinto Becker, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente falou a respeito da manifestação feita pelos
caminhoneiros, apoiada por toda comunidade, salientando que “ a corrupção é um dos
maiores problemas do País, e se criou dentro do contexto brasileiro uma ideia de quando
se precisa apoiar algum candidato e auxiliar ele na campanha política, necessário se faz
receber algo em troca, e o que primeiro se pede, é um emprego, e este é um dos principais
motivos da corrupção”, frisou, dizendo ter feito um levantamento que nos Estado Unidos
que é o pais mais rico do mundo, enquanto o Presidente Temmer, a exemplo dos demais
Presidentes que já passaram, tem dentro de todos assessores e ccs no Palácio do Planalto
3.800 pessoas; já o Presidente dos Estados Unidos tem apenas 377 pessoas. E pior os
exemplo que deu no Senado e Congresso, sendo que temos 81 Senadores, e tem 9.281
funcionários; já a Câmara dos Deputados tem mais de 17 mil funcionários, somando 28
mil funcionários em ambos os locais, e isso é dinheiro público colocado fora, pois
certamente a maioria são apadrinhados políticos e dinheiro que poderia ser investido em
outras áreas e está na hora do brasileiro colocar a mão na cabeça e refletir a respeito disto
tudo”, frisou o Líder peemedebista. Finalizando o seu pronunciamento, registrou o
falecimento, aos 93 anos de idade, do sr. Edegar Ensslin, mais conhecido como seu Eti,
que sempre teve grande participação dentro da comunidade candelariense.
Finalizando as inscrições, manifestou-se o Ver. Marco Larger, realizando
as saudações costumeiras a todos. Inicialmente, tecendo comentários a respeito da
paralisação dos caminhoneiros, apoiado pela nossa comunidade, ” assunto que tomou
conta das redes sociais em todos os níveis, e está acontecendo por falta de habilidade do
Presidente Temer, pois não acreditou que os caminhoneiros e nem nas demais pessoas
que pararam e demorou em agir e ali está o resultado”, fazendo uma reflexão do ano de

2016 quando a Câmara de Vereadores de Candelária aprovou Projeto de Lei aumentando
um valor muito grande no IPTU, dizendo-se contrário a aumentos abusivos, e a
paralisação dos caminhoneiros é legitima, e está na hora de refletir e colocar em pratica
as ações, salientando que em nenhum momento foram barrados veículos que
transportavam coisas emergenciais ou de saúde, ressaltando que o culpado desta situação
é Michel Temer, lembrando que nos Estados Unidos, num caso de calamidade, as
farmácias vendiam produtos a preço de custo, cumprimentando a todos que se engajaram
na paralisação e mostraram a união e força por conta de descontentamento.
Na Ordem do Dia inicialmente foram feita a leitura dos enunciados e
justificativas dos Projetos de Lei nº 047, 048, 050, 051, 052/2018, todos da área da
educação, para serem discutidos e posteriormente votados:
- 047/2018 , que “ Autoriza o Executivo Municipal a contratar estagiário cursando
Matemática, em caráter emergencial” – aprovado por unanimidade;
- 048/2018, que “ Autoriza o Executivo Municipal a contratar auxiliar de Escola de
Educação Infantil, em caráter emergencial” aprovado por unanimidade;
- 050/2018, que “ Autoriza o Executivo Municipal a contratar 019um) estagiário,
cursando Pedagogia, Geografia, Letras, História e/ou Matemática, respectivamente,
em caráter emergencial” – aprovado por unanimidade;
- 051/2018, que “ Autoriza o executivo Municipal a contratar 01(um) Professor de
Aos Iniciais, em caráter emergencial” – aprovado por unanimidade;
- 052/2018, que “ Autoriza o Executivo Municipal a contratar 01(um) Professor de
Educação Infantil, em caráter emergencial” – aprovado por unanimidade;
Em seguida, o sr. Presidente solicitou que fosse feita a leitura dos enunciados e
justificativas dos Projetos de Lei nºs 054, 056 e 057/2018, todos da área da saúde, para
serem discutidos e posteriormente votados:
- 054/2018, que “ Autoriza o Executivo Municipal a contratar Técnico em
Enfermagem, em caráter emergencial” – aprovado por unanimidade;
- 055/2018, que “ Autoriza o Executivo Municipal a contratar Médicos para a função
de Clínico Geral, em caráter emergencial” – aprovado por unanimidade;
- 056/2018, que “ Autoriza o Executivo Municipal a contratar Psiquiatras, em caráter
emergencial” – aprovado por unanimidade;
- 057/2018, que “ Autoriza o Executivo Municipal a contratar serventes, em caráter
emergencial” – aprovado por unanimidade. Já os Projetos de Lei nºs 049 e 053/2018,
tramitam nas Comissões Competentes.
No Grande Expediente o primeiro inscrito foi o Vereador Celso Gehres,
realizando as habituais saudações a todos. Disse que ouviu atentamente os
pronunciamentos dos colegas a respeito da paralisação dos caminhoneiros, dizendo “ que
devemos nos associar e louvar a atitude destes heróis pela garra, coragem e perseverança
e pela atitude, pois muitos produtores colocaram junto na paralisação seus maquinários
para apoiar a paralisação e percebemos a revolta do povo, e a sociedade ainda tem gente
que são contra e não deram conta o problema que estamos sofrendo, pois hoje a
consequência do que estamos vivendo é por não saber escolher o melhor para o País, e
existem pessoas oportunistas que se aproveitam de situações de quase calamidade pública
e ouviu na televisão que 38 municípios decretaram estado de emergência. Vemos
diariamente pela televisão, pessoas que estão perdendo aviários cheio de animais, leite
sendo jogado fora, tudo por falta de alimentos; elogiando o proprietário do posto de
combustível da Vila Botucaraí, sr. Roberto Weiiss, que lhe ligou para comunicar que
estaria disponível combustível para os veículos da área da saúde, elogiando os

organizadores e a comunidade que se mobilizou, pois não podemos deixar o País nesta
convulsão social, e devemos sim, mostrar nosso inconformismo, pois a gestão pública
deve ter gestores como se fosse da área privada, sendo que o empreguismo e
conchavismo é o que mais vemos no Brasil, abrindo um lastro enorme de governantes
que empregam todos os familiares que podem, enriquecendo as famílias a preço do povo
brasileiro e em nome do Progressistas, parabeniza e cumprimenta a todos que apoiaram
esta paralisação.
A seguir manifestou-se o Vereador Rui Beise, realizando as saudações
costumeiras a todos. Inicialmente registrou cumprimentos ao colega de bancada Gésimo
Daniel Bernardy, pela passagem nesta data, do seu aniversário. Registrou também o
falecimento de Eti Ennslin que todos conhecíamos, lembrando que em 1952 quando o
Grêmio Esportivo Juventude participava de certames, o seu Eti era centro avante da
equipe, e ficaram vice-campeões no certame que participavam. Disse ainda, que hoje pela
manhã, 12 minutos antes de iniciar a Reunião das Comissões, aportava na Casa, inúmeros
Projetos de Lei das áreas da saúde e educação, .e com responsabilidade e sensibilidade,
os Vereadores analisaram a todos, tanto que já foram apreciados nesta mesma Sessão,
para que os profissionais de ambas as áreas possam ser contratados, atendendo desta
forma, a comunidade sem prejuízos, fazendo o que é mais justo e correto, ressaltando que
o Poder Legislativo sempre tem consideração e responsabilidade com os projetos de lei e
matérias pertinentes ao interesse da coletividade. Sobre a recuperação da estrada da Costa
do Rio, afirmou que por ora, a Secretaria de Obras não possui combustível e conforme a
situação vá se normalizando, as estradas serão atendidas, pois sabemos das necessidades
do nosso povo do interior.
Intervenção da Verª. Maria de Lurdes Ellwanger, indagando se é por causa da falta de
combustível que as estradas estão em péssimas condições de trafegabilidade?
Também disse ter apoiado a paralisação dos caminhoneiros, e a comunidade participou
de forma maciça, fato que o deixou feliz. Registrou ainda, a sua preocupação com a
suspenção das cirurgias eletivas, pois muitas pessoas aguardam por muito tempo para
realizar procedimentos e cirurgias e depois são candeladas. Protestou com relação aos
preços exorbitantes que alguns comerciantes estão cobrando com seus produtos em
função desta paralisação e agradeceu os empresários que apoiaram a paralisação.
Intervenção do Ver. Jairo Radtke, afirmando que acompanhou a paralisação e os veículos
da área da saúde e medicamentos nunca foram barrados.
Por fim, o Vereador Rui agradeceu a todos que aderiram e apoiaram a paralisação.
Aldomir Severo também fez uso da palavra, realizando as saudações
costumeiras a todos. Iniciou seu pronunciamento falando a respeito da paralisação dos
caminhoneiros, chamando atenção que os agricultores se engajaram na manifestação, que
nunca sabem sua margem de lucros, após as safras, e que dependem exclusivamente das
condições climáticas, pois depois quando pagam todas as despesas, sua margem de lucro
é muito pequena. Teceu a seguir, comentários a respeito de um deputado que foi
condenado a prisão porque roubou R$ 29 milhões, devendo devolver apenas R$ 5
milhões, dizendo que é contrário a esta situação, uma vez que no mínimo, deveria
devolver o valor total do que roubou, salientando que por essas situações que o País não
tem solução enquanto que os políticos não se conscientizarem que pode gastar o que
ganham como salário, e quando o gestor público colocar a mão no dinheiro que não é
dele.
Também fez uso da palavra a Verª. Maria de Lurdes Ellwanger, dizendo
que baseado no que o colega Cristiano Becker falou disse “que as pessoas deveriam de
participar “in loco” da paralisação que é ordeira, pacifica e honesta, sendo que veículos
com serviços essenciais podem passar, defendendo a derrubada do Presidente Temer

imediatamente, e sua consciência estará tranquila a respeito desta situação, ressaltando
que a Rede Globo é muito manipuladora e muito dinheiro é pago à essa emissora, e não
se falam em bilhões e sim em trilhões de reais, frisando ainda que o político Eliseu Padilha
está mamando nas tetas há mais de 50 anos, defendendo que as regalias deveriam cair aos
políticos ( auxilio moradia, fundão eleitoral, auxilio terno e tantas outras regalias),
inclusive existem fortes indícios de que as urnas eletrônicas podem ser manipuladas,
indagando ainda, o motivo que existem tantos partidos, porque existe uma despesa de R$
35,9 bilhões em despesas administrativas; e mais um valor exorbitante para o horário
eleitoral gratuito ( R$ 3, 5 bilhões), indagando ao final que País é esse????”
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 04 de
junho de 2018, declarando encerrada a presente Sessão ás 11h 20min. Do que para
constar,
eu,
__________________________________________,
ISABEL
ELLWANGER, ASSESSORA LEGISLATIVA, escrevi a presente Ata. Sala das
Sessões, 05 de junho de 2018.

VER. MARCO ANTÔNIO LARGER
PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO

VERª. CRISTINA ROHDE
SECRETÁRIA

