ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA D VEREADORES DE
CANDELÁRIA
ATA Nº 17/2018

Aos onze dias do mês de junho do ano dois mil e dezoitos, as dezenove
horas, na sede do Poder Legislativo, realizou-se a décima sétima Sessão Plenária
Ordinária, sob a presidência do ver. Marco Larger e contou com a presença dos
Vereadores, exceto do Ver. Aldomir dos Santos Severo.
No horário aprazado, havendo número legal, o sr. Presidente solicitou a
mim que realizasse a leitura de uma passagem bíblica e em seguida, colocou as Atas
dos dias 30 de maio e 04 de junho, cujas copias foram encaminhadas para os e-mails
dos Vereadores, em discussão e posterior votação, oportunidade em que foram
aprovadas por unanimidade.
Também foi solicitado a leitura das correspondências da Mesa Diretora:
Convite para solenidade de abertura do Campeonato Sul Brasileiro de Clubes Sub-17
Feminino, no dia 15/06/2018, às 20h. no ginásio Gigante do Botucaraí; Projeto de Lei nº
058/2018; Convite para participar do 40º Aniversário da Igreja Pentecostal Mistérios da
Fé dia 17/06/2018 no CTG Sentinela dos Pampas e Ofício 126/2018 do Prefeito
Municipal, respondendo diversos ofícios dos Vereadores da Casa.
Logo a seguir, o sr. Presidente registrou que no dia 14 de junho irá
aniversariar o Assessor Parlamentar Adelmo Barbosa Jr, irá comemorar seu aniversário,
desejando felicidades e benção de Deus.
No Expediente o primeiro inscrito foi o Ver. Rui Beise, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente registrou seu apoio e reconhecimento ao
Corpo de Bombeiros Voluntários de Candelária e à Samu pela eficiência do serviço
prestado à comunidade, relatando como exemplo o acidente que vitimou um jovem na
tarde de segunda em uma secadora de arroz na Linha Palmeira. A seguir, lembrou que
a partir de agora o cadastramento do cartão SUS está sendo realizado na sede da
Secretaria de Saúde. Também falou sobre a dificuldade enfrentada pelos municípios
para atingir a meta de vacinação contra a gripe, noticiando que a vacinação vai até o
dia 15 de junho. Finalizando o seu pronunciamento, disse que no dia 08 de junho
protocolou ofício na Prefeitura pedindo que o Prefeito estude a possibilidade de pagar o
vale-alimentação a todos os servidores do Município, bem como a insalubridade aos se
encaixam nos requisitos para o pagamento.
Aparte da Verª. Jaira Diehl, ratificando o pedido do Ver. Rui Beise.
Ilceu Pohlmann também fez uso da palavra, realizando as saudações
costumeiras a todos. Imediatamente, solicitou no envio de ofício de ofício ao Prefeito,
solicitando que seja encaminhada à Casa o relatório constando quantas hora/máquina
a Secretaria de Agricultura realizou do mês de janeiro a junho de 2018, bem como
quantos litros de óleo diesel foram utilizados, também quantas hora/máquina restam
pendentes por fazer, ainda, quantos operadores estão trabalhando na Secretaria e as

respectivas horas extras realizadas no período. Já à Secretaria de Obras pediu que seja
realizada a limpeza de uma valeta de escoamento de esgoto próximo à rua Vale Verde,
no bairro Marilene, frisando que se a Secretaria não realizar o serviço, pagará do próprio
bolso pela realização do serviço.
Também manifestou-se a Verª. Cristina Rohde, realizando as saudações
costumeiras a todos. Inicialmente pediu que o Departamento Municipal de Iluminação
Pública realize a instalação de luminárias nos postes situados na Vila Passa Sete na
proximidade da residência do Sr. Alceri Berle até a esquina de da residência do Sr.
Lauro Henker. Solicitou ainda, a instalação de luminária na rótula construída pela EGR
na RSC 287, salientando o perigo que a escuridão tem causado no local. Também
pediu o envio de ofício ao setor responsável pelo recolhimento de entulhos na cidade,
sugerindo que seja informado pelo rádio através do programa da Prefeitura, ou ainda,
redes sociais, os dias que a coleta irá acontecer, para que as pessoas possam se
organizar, salientando que na esquina da sua casa havia uma pilha de entulhos jogados
a mais de um mês, e nas ruas Roberto Kochenborger e Gaspar Silveira Martins há muito
entulho depositado.
Jorge Willian Feistler também manifestou-se, realizando as saudações
costumeiras a todos. Inicialmente relatou que tem recebido muitas ligações de pessoas
que reclamam sobre a coleta dos entulhos em vários bairros do município, frisando que
esteve andando pelas ruas Gaspar Silveira Martins e Honório Porto e ficou surpreso
com a quantidade de entulhos esperando pelo recolhimento, frisando que só no bairro
Rincão Comprido tem 102 residências com entulho acumulado, já na Roberto
Kochenborger são mais de 15, pedindo por isto, o envio de ofício ao Prefeito,
questionando se há previsão para que o serviço de coleta de entulhos seja normalizado,
e que lhe seja informado ainda, se haverá licitação para o serviço de coleta de entulhos.
Também pediu o envio de ofício ao Secretário de Obras, requerendo melhorias nas
estradas da serra, citando como exemplo Arroio Lindo, Picada Karnopp e adjacências.
À Secretaria de Saúde, solicitou o envio de ofício, pedindo o relatório de pacientes que
aguardam por consultas com cardiologista e otorrinolaringologia, e que lhe seja
informado ainda, quantos veículos e ambulâncias a Secretaria possui; bem como quais
são os motoristas daquela pasta aptos a dirigir os veículos da pasta e que informe ainda,
onde estavam as ambulâncias da Secretaria de Saúde na última segunda-feira, dia 04
de junho de 2018.
Logo em seguida, fez uso da palavra o Vereador Celso Gehres,
realizando as saudações costumeiras a todos. Iniciou seu pronunciamento, falando a
respeito das condições das estradas do interior, pedindo que a Secretaria de Obras
priorize uma atenção às estradas das localidades Picada Roos e Alto da Légua, pois o
ônibus escolar está tendo dificuldades de trafegar por tais locais. Reiterou ainda, o
pedido de patrolamento na estrada da Linha do Salso, que encontra-se em péssimas
condições de trafegabilidade. Já ao Departamento de Iluminação Pública, reiterou o
pedido de instalação de luminárias defronte ao Pan Central. A seguir, informou que está
elaborando Projeto de Lei que trata sobre a troca de postes e a iluminação pública. Logo
após, solicitou a remessa de ofício ao Setor de Planejamento questionando e indagando
sobre a situação das obras das quadras de esportes da Vila Marilene e dos Três
Pinheiros, e o que está faltando para concluir tais obras. A seguir, questionou sobre o
Projeto de Lei nº 069/2013 que tratava sobre a doação de imóvel para a empresa Sul
Tecnologia, lembrando que em um dos artigos do Projeto previa que se o bem não fosse
utilizado, o mesmo retornaria para o município.

A Verª. Jaira Diehl também fez uso da palavra, realizando as saudações
costumeiras a todos. Inicialmente reportou-se a respeito das respostas de ofícios
remetidos pelo Executivo, criticando a forma que estão sendo elaboradas, já que todas
vem reunidas em único ofício, numa verdadeira mistura. Comentou que na semana
passada pediu a instalação de quebra-molas na rua Castelo Branco, e para sua tristeza,
antes que a Municipalidade tomasse alguma providência, foi registrado um
atropelamento de uma criança na referida artéria, solicitando o envio de ofício ao
Executivo requerendo que uma providência seja tomada o mais breve possível, antes
que um acidente fatal aconteça no local. Reportando-se a respeito do Plano do
Magistério, pediu que seja informada a data da reunião citada no ofício que recebeu,
enfatizando que os professores estão bastante preocupados com o Plano de Carreira,
dizendo-se preocupada com o Fundo de Previdência do Município.
Finalizando o Expediente, manifestou-se o Vereador Marco Larger,
realizando as costumeiras saudações à todos. Inicialmente reportou-se a respeito do
recolhimento de entulhos na cidade, relatando que defronte à sua residência há um
depósito de entulho aguardando recolhimento por mais de 23 dias, ressaltando que as
ruas Sete de Julho, Benjamin Constant, Honório Porto entre outras, há muito entulho
depositado. Reportando-se a respeito da falta de interesse da Municipalidade em
responder seus ofícios, frisou que em breve terá que dar outro destino a esses ofícios.
A seguir, pediu o envio de ofício ao Prefeito requerendo que os ofícios remetidos ao
Legislativo sejam respondidos individualmente a cada Vereador. Referindo-se a respeito
do Projeto de Lei que trata sobre o plantão das farmácias, lamentou que até o momento
o Projeto não tenha sido protocolado na Casa, já que a Secretaria de Saúde se
comprometeu em elaborá-lo, salientando que irá apresentar com a vereadora Cristina
Rohde um projeto semelhante. Falando a respeito dos quebra-molas, lembrou que já
pediu a instalação de um redutor na Rua Alberto Pasqualini com a Benjamin Constant,
mas até agora nada foi feito, considerando a alta velocidade praticada por muitos
motoristas.
Intervenção do Ver. Cristiano Becker, recordando que pediu a instalação de redutor nas
proximidades da Rádio Princesa, mas nada foi feito também.
Finalizando o seu pronunciamento, o ver. Marco pediu o patrolamento das estradas da
região serrana.
Intervenção do Ver. Gésimo Bernardy, demonstrando sua indignação e disse que se
pede uma máquina para arrumar a estrada na serra, a máquina vai para o campo.
Na Ordem do Dia, inicialmente foi apreciado o Parecer da Comissão de
Finanças e Orçamento, referente ao Projeto de Lei nº 046/2018, onde a Comissão
deliberou, após análise que o Projeto de Lei nº 046/2018, encontra-se dentro dos
parâmetros que compete a essa comissão analisar, todavia, considerando a crise em
que o país, o estado e o município se enfrentam, a maioria dos membros da Comissão
entende que a criação e o aumento de remuneração de tais cargos em comissão
gerarão despesas desnecessárias ao erário público. Ademais, a Comissão entende
ainda que tal aumento é descabido considerando que o aumento recebido pelo
funcionalismo público para o ano de 2018 foi de 2,5% e 0,10% pela revisão geral anual.
O Parecer foi amplamente discutido e em votação foi Aprovado por maioria. Em seguida,
foi discutido o Projeto de Lei nº 046/2018, que “ Altera a redação de dispositivo da
Lei Municipal n.º 874, de 13 de agosto de 2013, alterada pelas Leis Municipais nº
1005, de 10 de julho de 2014, nº 1019, de 31 de julho de 2014, nº 1040, de 24 de
setembro de 2014, nº 1163, de 18 de agosto de 2015, nº 1204, de 24 de dezembro

de 2015 e nº 1262, de 31 de março de 2016; altera o Quadro de Gratificações dos
Cargos de Confiança, constante na Lei Municipal n.º 875, de 13 de agosto de 2013,
alterada pelas Leis nº 973, de 20 de maio de 2014, nº 1005, de 10 de julho de 2014,
nº 1019, de 31 de julho de 2014, nº 1040, de 24 de setembro de 2014, nº 1163, de 18
de agosto de 2015, nº 1204, de 24 de dezembro de 2015, nº 1223, de 29 de janeiro
de 2016 e nº 1262, de 31 de março de 2016 e; elimina e cria Cargos de Confiança,
e dá outras providências”, e em votação o Projeto de Lei foi reprovado por maioria,
sendo contrários os Vereadores : Rui Beise, Jaira Diehl, Jairo Ratdke, Rodrigo Freire,
Ilceu Pohlmann e Maria de Lurdes Ellwanger.
No Grande Expediente o primeiro Vereador a fazer uso da palavra foi oo
Ver. Jorge Willian Feistler, informando que as comunidades de Sanga Funda e Linha
Travessão podem comemorar, pois felizmente está em andamento a licitação para
construção dos pavilhões comunitários dessas localidades, salientando que os
pavilhões serão construídos com valor de emenda parlamentar remetida pelo Deputado
Federal Sérgio Moraes no ano de 2016, frisando que os moradores das comunidades
esperam ansiosos pela realização de tais obras.
Novamente retornou à Tribuna da Casa o Ver. Celso Gehres, falando
sobre o Projeto de Lei 046/2018, solicitando que quando vir projeto semelhante, que
venham por cargos separados, pois existem cargos em comissão que merecem o valor
que ganham mensalmente e outros não, frisando que é preciso que o Executivo
promova concurso público e realize a tão falada reforma administrativa de maneira
urgente. Referindo-se a respeito do vale-alimentação referido pelo colega Rui Beise,
lembrando que quando o colega era Vice-Prefeito, veio resposta de ofício à Câmara
informando que o pagamento do vale ao cargo em comissão era ilegal. Finalizando o
seu pronunciamento convidou a comunidade a participar do lançamento da précandidatura de Luis Carlos Heinze ao Governo Estadual, que acontece na sexta-feira,
dia 15 de junho, a partir das 19h no salão Paroquial.
Também retornou à Tribuna o Ver. Marco Larger, lembrou que até hoje
não recebeu a resposta do Executivo quanto o número de motoristas contratados no
município, ressaltando que tem motoristas que estão desempenhando outras atividades
no Executivo, motivo pelo qual não se justifica a apresentação de um Projeto para
contratação de motorista, frisando que o gestor tem que saber fazer gestão
propriamente dita, cortar gastos quando necessário, citando como exemplo o trabalho
que vem sendo desenvolvido na administração da Câmara.
Intervenção da Verª Jaira Diehl, elogiando o trabalho desempenhado pelo colega no
Legislativo.
Retomando a palavra o Ver. Marco disse que não adianta o Legislativo economizar e o
Executivo não agir da mesma forma, elogiando também o trabalho desenvolvido pela
Assessoria Jurídica da casa, Caroline Netto. Finalizando o seu pronunciamento, frisou
que sua gestão é feita priorizando a economicidade e a legalidade.
A seguir, fez uso da palavra o Ver. Cristiano Becker, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente falou a respeito das emendas
parlamentares destinadas ao Município, lembrando da emenda para construção do
Posto de Saúde do bairro Marilene, que por força dos Vereadores, continua disponível,
ressaltando os pleitos que são conquistados por esforço dos Vereadores, citando como
exemplo os pavilhões comunitários, lembrando da verba destinada pelo Deputado Alceu
Moreira que serviria para a construção de pavilhão na localidade do Cortadinho e que

foi jogada fora pela Municipalidade, pois não elaborou os projetos em tempo hábil. A
seguir, solicitou o envio de ofício ao Executivo de forma antirregimental, indagando
sobre o andamento da reforma do ginásio do Pinheiro, salientando que é preciso que
as obras saiam do papel e que as emendas não sejam perdidas por descaso da
municipalidade.
Ilceu Pohlmann também retornou à Tribuna justificando o seu voto
contrário ao Projeto de Lei nº 046/2018, pois entende que se as coisas estão ruins e se
a Municipalidade não arruma as estradas, não conserta bueiros e outras tantas
prioridades, é por falta de economia, lamentando o fato de existirem mais de 30 cargos
em comissão que recebem salários de R$ 4 mil a R$ 7 mil ao mês, frisando que se
alguns cargos em comissão fossem demitidos, teria valor para repor o vale-alimentação
a todos os servidores.
Rui Beise também fez uso da palavra, dizendo que irá prestigiar o
lançamento da pré-candidatura do candelariense Luis Carlos Heinze ao Governo
Estadual, que acontece na próxima sexta-feira, dia 15 de junho. Informou que na última
sexta-feira o Município foi agraciado com uma retroescavadeira da marca Randon e um
trator agrícola, da marca John Deere, todos veículos novos, com recursos oriundos de
emendas da bancada federal gaúcha. Falou ainda, sobre a visita recebida na Reunião
das Comissão, onde o administrador da Clínica de Oftalmologia de Candelária, Marcelo
Santana, acompanhado dos médicos Gilson Jung e Rodrigo Coelho, solicitaram o
auxílio dos Vereadores para interceder junto ao Governo do Estado e a Secretaria
Estadual de Saúde, já que a clínica que está estruturada junto ao Hospital Candelária
encontra-se equipada e pronta para realizar os procedimentos, todavia, não está
autorizada a iniciar o serviço porque o município de Santa Cruz do Sul também se
habilitou para ser Referência em Oftalmologia, impossibilitando o início dos
atendimentos em Candelária., sendo que os médicos informaram que após o pedido de
habilitação, o município de Santa Cruz do Sul teve o prazo de 30 dias para se adequar
às exigências para obter a referência em oftalmologia, todavia o período encerrou e até
o momento nada foi feito, dizendo que todos os Vereadores irão lutar para que o
município possa oferecer esse serviço a toda região.
Aparte do vereador Cristiano Becker, concordando com o colega e dizendo que o
investimento está feito, as exigências estão cumpridas e agora só falta a autorização.
Finalizando o seu pronunciamento, o Ver. Rui Beise registrou seu apoio ao pleito da
clínica de oftalmologia.
A Vereadora Cristina Rohde também fez uso da palavra, referindo-se a
respeito do Projeto de Lei nº 046/2018, dizendo ter sido favorável pois se tratavam de
cargos técnicos, sendo que cargos em comissão inoperantes o Executivo está cheio,
cheio de pessoas que ganham muito dinheiro para não fazer nada, frisando que o gestor
precisa cortar os gastos, mas isto não está sendo feito na atual administração, não
adianta utilizarmos o discurso do oportunismo, salientando que se está nos eu 3º
mandato é porque a comunidade se sente representada por sua pessoa e pela posição
que adota. Falando sobre o plantão das farmácias, lamentou que o Projeto de Lei ainda
não tenha aportado à esta Casa.
Intervenção do ver. Jorge Willian Feistler, dizendo que não podemos esperar muita
eficiência da Secretaria de Saúde, pois na reunião ocorrida há mais de 30 dias, foi
informado que o projeto estava pronto, mas até agora nada foi protocolado na Casa. A
seguir, disse a Vereadora ter sido procurada pelo administrador da clínica de
oftalmologia, Sr. Marcelo Santana e pelos médicos Rodrigo Coelho e Gilson Jung, na

semana passada que solicitaram participação na reunião das comissões para relatar os
problemas que estão sendo enfrentados para que a clínica seja referência no serviço de
oftalmologia, salientando que eles solicitaram o espaço, pois da última vez as coisas só
andaram graças ao apoio dos Vereadores do Poder Legislativo que agendou reunião
com o Secretário Estadual de Saúde da época, sr. João Gabardo dos Reis, lamentando
o fato de sempre haver um obstáculo impossibilitando que Candelária seja a Referência
em Oftalmologia, mas reforçou que todos Vereadores irão batalhar para que o pleito
seja atendido e que o município consiga a referência. Finalizando o seu
pronunciamento, desejou um feliz dia dos namorados a todos, salientando que o dia 12
é duplamente especial, pois comemora seus 25 anos de casamento.
Fazendo Comunicação de Líder, manifestou-se a Verª Jaira Diehl,
solicitando o envio de ofício ao Prefeito, pedindo a remessa de listagem contendo todos
os projetos que estão pendentes no município e todas as emendas, solicitando ainda
que conste na resposta o nome do Deputado que destinou a emenda e se a
obra/aquisição de bens já está licitada.
Intervenção do ver. Celso Gehres, salientando que é inadmissível o município perder
valores de emendas por desorganização ou falta de projeto.
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 18 de
junho de 2018, às 19.00h, declarando encerrada a presente Sessão às 21h30min. Do
que para constar, eu, _________________________________ISABEL ELLWANGER,
Assessora Legislativa, escrevi a presente Ata para ser apreciada na próxima Sessão.
Sala das Sessões, 15 de junho de 2018.

VER. MARCO ANTÔNIO LARGER
PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO

VERª. CRISTINA ROHDE
SECRETÁRIA

