Sessão ordinária, 30 de maio de 2018.
O presidente, Marco Antônio Larger, comunicou que no dia 30 de maio o vereador
Daniel Bernardy comemora seu aniversário, desejando felicidades.
PEQUENO EXPEDIENTE:
DANIEL BERNARDY (PDT) – Solicitou o envio de ofício ao secretário de Obras,
requerendo a colocação de algumas cargas de cascalho na estrada da localidade de
Rincão dos Bois. Parabenizou a comunidade que esteve no protesto dos caminhoneiros
no Lago Azul e os organizadores da passeata realizada na última segunda, dia 28.
Desejou que o presidente Michel Temer cumpra com o prometido e que o desconto no
preço do óleo diesel seja repassado ao consumidor.
LURDES ELLWANGER (PTB) – A vereadora disse que o país se encontra num
momento de reflexão, se reportando à greve dos caminhoneiros. Disse que ninguém
quer ser conivente com a corrupção que assola o país. Lamentou que a maior
preocupação em Brasília é a eleição que se aproxima. Afirmou que tem sua própria
opinião, independente do que seus familiares, amigos e deputado pensam. Parabenizou
todos que participaram da manifestação pacífica organizada em nosso município.
JAIRO RADTKE (PSB) – Requereu a remessa de ofício ao secretário de Obras,
solicitando a recuperação da estrada da Costa do Rio. O vereador também se reportou
à greve dos caminhoneiros, afirmando que toda população se uniu à classe para vindicar
a baixa dos impostos. Jairo afirmou que os caminhoneiros precisam ter força para
continuar trabalhando, já que o lucro final é mínimo. Felicitou toda a equipe que
organizou a manifestação e apoiou a greve.
JAIRA DIEHL (PSB) – Pediu a remessa de ofício ao departamento municipal de trânsito,
requerendo a instalação de quebra-molas nas ruas Castelo Branco e na rua 15 de
novembro. Lembrou que já remeteu indicação ao prefeito nesse sentido, mas nada foi
feito. Pediu o envio de ofício ao treinador da equipe FlyBoys, Ricardo Ellwanger, pelo
trabalho por ele desenvolvido. Salientou que o treinador incentiva a prática de esporte
e leva o nome de Candelária nas competições pelo estado e país. Noticiou que na sextafeira, dia 1º, deve ser aberto o certame licitatório para contratação de empresa para
realizar a obra da rede de água da localidade da Rebentona. A vereadora também se
reportou à greve dos caminhoneiros, parabenizando a todos que se engajaram e
abraçaram a causa. Refletiu que o governo federal e o governo do estado precisam
fazer sua parte. Finalizou seu pronunciamento afirmando que cada um tem que fazer
sua parte.
CRISTIANO BECKER (MDB) – O vereador falou sobre a corrupção que atinge nosso
país. Lamentou que parte da população tenha o entendimento de que para apoiar uma
causa ou um candidato, deve receber algo em troca. Becker comparou os Estados
Unidos com o Brasil, afirmando que no governo de Trump estão empregadas apenas
377 pessoas, já no Brasil o número ultrapassa 3 mil. Becker ainda falou sobre o Senado
Federal e a Câmara dos Deputados, que juntos empregam 28 mil pessoas, brincando
que o número se aproxima do total da população de Candelária. Ao encerrar, registrou
com pesar o falecimento do Sr. Edgar Ensslin, vulgo seu Éti, que será sempre lembrado
pela comunidade candelariense pelo seu carisma e caráter exemplar.
MARCO ANTÔNIO LARGER (Progressistas) – Também se reportou à greve dos
caminhoneiros. Criticou a falta de habilidade do governo federal em lidar com o atual
cenário do Brasil. Larger lembrou que em 2016, a casa legislativa apreciou o projeto que

reajustava o valor do IPTU em Candelária. Frisou que é contra qualquer aumento de
impostos e que a população está cansada de arcar com o prejuízo. Lembrou que no
último furacão que assolou os Estados Unidos, as farmácias e supermercados
venderam a preço de custo as mercadorias, postura diferente da vista no Brasil. Ao fim,
parabenizou os caminhoneiros pela iniciativa.

