ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA DE VEREADORES DE
CANDELÁRIA
ATA Nº 16/2018
Aos quatro dias do mês de junho do ano dois mil e dezoito, às dezenove
horas, na sede do Poder Legislativo, realizou-se a décima sexta 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, anunciou que a Ata do dia 30 de maio será apreciada na
próxima Sessão.
Em seguida, solicitou a mim, Assessora Legislativa, que realizasse a
leitura das correspondências da Mesa Diretora: Indicação nº 004/2018 de autoria do ver.
Jorge Willian Feistler; Convite para que todos participem da Festa do colono e
Motorista no dia 25 de julho de 2018, no salão de Rogério Schwantz, na Linha Curitiba;
Ofício 12/2018 da Emei Dona Tereza comunicando a transferência da Festa Caipira;
Convite para que todos participem da Feira do Livro e Ofício Circular nº 11/2018 da
Secretaria Municipal de Educação, convidando a participar da Conferência Municipal
de Educação.
Logo após, o sr. Presidente solicitou que eu, Assessora Legislativa m
dirigisse até à frente da Mesa Diretora, para que me fosse prestada uma homenagem,
haja vista os 30 anos de serviços prestados ao Poder Legislativo de Candelária, sendo
que a Assessora de Imprensa, Juciele Ferreira da Silva leu uma mensagem e em seguida,
as Vereadoras Maria de Lurdes Ellwanger, Cristina Rohde e Jaira Diehl entregaram um
mimo para mim, em função dos 30 anos de Câmara de Vereadores.
Em vista da homenagem, eu, Assessora Legislativa, solicitei permissão
ao sr. Presidente para utilizar a Tribuna da Casa, para realizar um agradecimento a
respeito do fato, com pronunciamento “ Meu Presidente, minhas Vereadoras e meus
Vereadores, alguns que eu trabalho há mais de 30 anos, alguns um pouco menos, alguns
um pouco mais... realmente... a minha vida está aqui dentro, desde os meus 18 anos de
idade, e eu agradeço a cada um de voces que fizeram parte da minha vida, da minha
vida profissional, e nem sempre foi fácil, porque eu tenho um gênio forte, mas eu tenho
um carinho um especial pela Câmara de Vereadores, porque eu me criei aqui dentro,
aprendi muitas coisas, e tenho um carinho muito especial por cada um de vocês: o
Cristiano foi um baita Presidente, obrigada pela convivência. O Rui Beise foi uma das
primeiras pessoas que conheci aqui e as vezes, me assustava com sua maneira
espontânea de ser; mas sempre nos demos muito bem; o Marco Antônio tem se
mostrado aquele Presidente maravilhoso, que sempre tem uma palavra amiga para a
gente, no momento certo; a Cristina foi uma Presidente muito legal e foi muito bom
trabalhar contigo; o Gésimo eu não conhecia e foi muito bom te conhecer; o Rodrigo,
uma pessoa simples mas muito querida; a Jaira que eu até tive uma impressão diferente
dela e hoje, sou uma admiradora do teu trabalho; o Celso André muito amigo e
trocamos até receitas culinárias; a Lurdes tenho um carinho muito especial por ti,
porque criou um dos meus filhos, pois quando o Ricardo era pequeno ficou por muito

tempo na creche da casa da Lurdes e foi seu Assessor e depois o Leonardo está Assessor
da Lurdes, muito obrigada Lurdes, tem muita coisa que eu aprendi contigo; o Jorge
Willian um jovem politico e já lhe disse que um dia, ainda será Prefeito de Candelária; o
Ilceu eu também não conhecia e gosto muito de ti, pois na tua simplicidade tu és uma
grande pessoa, és branco e franco; e o Aldomir é um homem importante, pois cuida da
saúde da gente; e o Jairo, eu não conhecia, mas gosto muito, e obrigada pelas verduras
que as vezes tu me dás e obrigada pela homenagem, pois achei que nem fossem lembrar
dos meus 30 anos de Câmara de Vereadores, fiquei muito emocionada e feliz, e quando
me aposentar vou escrever um livro de tudo oo que vivi aqui dentro, até das pessoas que
já não mais estão entre nos, mas que eu aprendi muito, como com o Nestorzinho,
Bernardino Padilha e outros tantos, pois aprendi um pouco com cada um; e obrigada por
cada um ter feito parte da minha vida e por vocês, estarem fazendo parte da minha vida
agora”, concluiu.
O sr. Presidente ratificou o carinho, admiração pela minha pessoa e o
trabalho que realizo aqui na Câmara de Vereadores de Candelária, ao longo destes 30
anos.
No Expediente a primeira inscrita foi a Verª. Maria de Lurdes Ellwanger,
realizando as saudações costumeiras a todos. Inicialmente “ cumprimentou a mim pela
passagem de 30 anos de trabalho aqui na Câmara de Vereadores, e comprei flores para a
Isabel, pois para ela nunca é demais flores, ela gosta de flores, a casa dela é tão florida,
ela sabe o nome de todas as flores, e por isso, deveria dar flores à ela, até porque iniciou
aqui com 17 anos, e a vida dela foi aqui, e no teu trabalho será difícil encontrar alguém
para te substituir, tu és eficientíssima, tu não deixa para fazer depois o que pode fazer
agora, e isso é muito importante, e assim ela é aqui e também em sua casa, pois tira
tempo para tudo, me desejando muita saúde, por muitos e muitos anos e acha que não se
aposentará logo, pois não saberá viver longe da Câmara de Vereadores. Parabéns
Isabel”, concluiu a Vereadora Maria de Lurdes.
A seguir, manifestou-se o Ver. Jorge Willian Feistle, realizando
as saudações costumeiras a todos. Iniciou seu pronunciamento pedindo o envio de ofício
ao secretário de Obras, para que lhe informe se existe alguém contratado como zelador,
ou alguém responsável pelo Cemitério Municipal, que lhe informe ainda, o nome desta
pessoa e quais as atribuições desta pessoa, e que nos finais de semana, seja determinado
que os portões laterais sejam deixados abertos, facilitando o acesso às pessoas que lá se
dirigem, pois existem muitas reclamações a respeito. Também pediu que seja feita a
limpeza nos fundos da Escola Concordia/Ulbra, Ruas 20 de Setembro e 7 de Setembro,
pois a limpeza no local não é feita há muito tempo. A seguir, disse que iria pedir o envio
de ofício à Secretária da Saúde, mas em contato direto com a mesma, juntamente com o
colega Ilceu Pohlmann, questionou a respeito das (os) agentes comunitários de saúde,
que questionam a respeito dos novos contratos e esta informou que até o final de junho
novo processo seletivo será aberto. Mas pediu o envio de ofício à Secretária Municipal
da Saúde, solicitando informações a respeito do Projeto de Lei que trata a respeito do
plantão das farmácias, assunto já bastante discutido e que ficou acertado de que projeto
de lei aportaria à esta Casa, o que até o momento ainda não aconteceu. Finalizando o
seu pronunciamento, parabenizou a Assessora Legislativa Isabel pelos 30 anos
dedicados à Casa do Povo, e pelo brilhante trabalho que desenvolve junto à Câmara de
Vereadores, e agradeceu “ por todos os dias, ele e seu assessor Marlon Machado
baterem à sua porta para pedir ajuda e sempre ser tão bem recebidos, prestando sempre
o auxílio solicitado e muita saúde para permanecer por mais 30 anos na Casa”, concluiu.

A seguir, fez uso da Tribuna o Ver. Cristiano Becker, realizando as
saudações costumeiras a todos. Imediatamente, externou seus cumprimento à Assessora
Legislativa, pois com ela trabalha há mais de 20 anos, e quando se elegeu pela primeira
vez, a Câmara de Vereadores era onde está a Casa de Cultura, que muito o ajudou e
muitos conselhos deu a ele, tornando-se desta forma, grandes amigos, sendo que a
parceria deu muito certo até hoje. Falou da sua alegria da realização da Feira do Livro
que este ano novamente teremos, cumprimentando a iniciativa do Secretário Jorge
Mallmann, pois todos aguardavam muito a realização deste evento grandioso. Por fim,
lembrou que em 2017 chegou a apresentar projeto de lei a respeito do Conselho dos
Animais, e entregou uma cópia pronta à ONG para que encaminhassem junto ao
executivo Municipal, para que desta forma, projeto de lei aportasse à Casa Legislativa, o
que passado um ano, até agora não, elogiando a iniciativa do ver. Jorge Willian pela
apresentação da Indicação lida em Plenário, apoiando o assunto.
Finalizando as inscrições, manifestou-se o Ver. Marco Larger, realizando
as saudações costumeiras a todos. Inicialmente, pediu o envio de ofício ao Secretário de
Obras para que providências sejam tomadas na Rua General Sampaio, próximo a
residência de número 32, com relação ao esgoto, e os moradores relataram inclusive que
o esgoto que desemboca no Arroio Laranjeira sobe pelo lado direito e o cano desemboca
que deveria acompanhar o descer do rio, o cano está colocado em direção contrário, fato
que os dejetos são despejados nos pátios das pessoas. Já na esquina da Rua Duque de
Caxias com Honório Porto existe há sete dias uma placa acusando que ali existe um
buraco, mas que até o momento ainda não foi resolvido, e tem certeza de que não é por
falta de combustível, problema de fácil solução, basta boa vontade, e que o Secretário
de Obras providencie uma solução no local. Finalizando o seu pronunciamento,
parabenizou a Assessora Legislativa da Casa, Isabel Ellwanger pela passagem de 30
anos de trabalho dedicados à Câmara de Vereadores de Candelária, deixando sua
gratidão, em seu nome e do nome do colega Celso por tudo o que faz por todos,
incansável e sempre disposta a ajudar, independente de cores partidárias.
Na Ordem do Dia inicialmente foi feita a leitura do enunciado e
justificativa do Projeto de Lei nº 049/2018, que “Autoriza o Executivo Municipal a
doar um terreno urbano sem benfeitorias com área superficial de 3.982,50m2, para
a empresa Gut Gelados Ltda – EPP” , que foi discutido e votado e aprovado por
unanimidade.
A seguir, o sr. Presidente solicitou à Assessora Legislativa que realizasse a distribuição
das cédulas de votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2018, que “ Concede
titulo de Cidadã Candelariense à sra. Elaine Angélica Skolaude”, de autoria da Verª.
Maria de Lurdes Ellwanger, explicando que conforme o RI da Casa, trata-se de votação
secreta, e os Vereadores que forem favoráveis ao Projeto de Decreto deverão assinalar a
palavra SIM; e os Vereadores que forem contrário ao Projeto de Decreto Legislativo,
deverão assinalar a palavra NÃO. Em seguida, o sr. Presidente solicitou à mim,
Assessora Legislativa, que realizasse o recolhimento das cédulas, convidando os
Vereadores Cristiano Becker e Celso Gehres que realizassem o escrutínio dos votos e
anunciassem o resultado que foi: 13 votos SIM , portanto, o Projeto de Decreto
Legislativo, foi aprovado por unanimidade.
No Grande Expediente o primeiro inscrito foi o Vereador Jorge Willian
Feistler, falando a respeito da Indicação feita por ele, a ser encaminhada ao Prefeito
Paulo Butzge, que dispõe sobre a Criação do Conselho de Proteção e Defesa dos
Animais, lembrando que em 2017 foi criada uma comissão composta pelo Poder
Legislativo, Executivo Municipal, Ministério Público, Brigada Militar e a Ong de

Proteção aos Animais – SOS Bichos, sendo que ficou decidido que o Poder Executivo
iria agendar as próximas reuniões, coisa que não mais aconteceu, pois nenhuma reunião
foi agendada e mais nenhuma providência foi tomada ao que se sabe, salientando que é
necessário achar uma solução para este problema, sendo que muitos acidentes já foram
registrados nas rodovias e ruas com animais que depois não tem dono, sendo que nos
últimos 15 dias, aconteceram dois acidentes com cavalos.
Intervenção da Verª. Jaira Diehl, dizendo que o último acidente envolveu pessoas
próximas da sua família e um dos passageiros do veículo está internado até hoje no
hospital de Rio Pardo com múltiplas fraturas pelo corpo.
Finalizando o seu pronunciamento, o ver. Jorge Willian disse que algo precisa ser feito
com urgência para que o problema seja solucionado.
esta paralisação.
A seguir manifestou-se a Vereadora Cristina Rohde, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente registrou cumprimentos à Assessora
Legislativa da Casa, pelos 30 anos de atividades e serviços prestados na Câmara de
Vereadores de Candelária, agradecendo o apoio e ajuda recebida, especialmente quando
Presidente em 2017, lembrando ainda que sempre teve uma participação grande junto
ao Poder Legislativo, sendo que o seu esposo André Rohde foi Vereador e Presidente da
Casa, frisando que em outubro o outro funcionário Astor Ellwanger, fará 35 anos de
serviços prestados à Câmara de Vereadores de Candelária.
Por fim, manifestou-se a Vereadora Jaira Diehl, realizando as saudações
costumeiras a todos. Disse ter sido incumbida de falar em nome da bancada do PSB,
colegas Aldomir Severo, Rodrigo Freire e Jairo Ratdke, cumprimentando a Assessora
Legislativa da Casa, Isabel Ellwanger pelos 30 anos que atua na Câmara de Vereadores
de Candelária, com trabalho sério, competente e de qualidade, atendendo à todos
sempre com disponibilidade, atenção, eficiência, amor e gratidão, salientando
especialmente o dom de ter criado dois filhos da melhor maneira possível, lembrando
que quando ela, juntamente com demais colegas chegaram ao Poder Legislativo, foram
muito bem recebidos pelos funcionários Astor, Olanda e Isabel. Por fim, leu e deixou
dois belos versículos bíblicos como forma de completar a homenagem ora prestada.
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 11 de
junho de 2018, às 19.00horas, declarando encerrada a Sessão às 20h15min. Do que para
constar,
eu,
__________________________________________,
ISABEL
ELLWANGER, ASSESSORA LEGISLATIVA, escrevi a presente Ata. Sala das
Sessões, 07 de junho de 2018.

VER. MARCO ANTÔNIO LARGER
PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO

VERª. CRISTINA ROHDE
SECRETÁRIA

