ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA D VEREADORES DE
CANDELÁRIA
ATA Nº 25/2018

Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoitos, às
dezenove horas, na sede do Poder Legislativo, realizou-se a vigésima quinta Sessão
Plenária Ordinária, sob a presidência do Ver. Marco Larger e contou com a presença
dos Vereadores, exceto do Ver. Rodrigo Freire e da Verª Maria de Lurdes Ellwanger.
No horário aprazado, havendo número legal, o sr. Presidente declarou
aberta a presente Sessão, solicitando a mim que realizasse a leitura de uma passagem
bíblica e em seguida, colocou a Ata do dia 06 de agosto, cuja cópia foi encaminhada
para o e-mail de cada Vereador(a), e discussão e posterior votação, oportunidade em
que foi aprovada por unanimidade. Logo a seguir, o sr. Presidente solicitou a mim, que
realizasse a leitura das correspondências da Mesa Diretora: Convite do Diretor do
Departamento de Turismo, Cultura e Esportes para prestigiar a solenidade de chegada
da Chama da Pátria no dia 20/08/2018 às 14h30min.; Convite da Apae convidando para
solenidade de abertura da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e
Múltipla com exposições de arte e trabalho dia 21/08/2018, às 09.00h, na Casa de
Cultura: Projetos de Lei 081 e 082/2018 oriundos do Poder Executivo Municipal;
Correspondência do Presidente do Conselho Municipal de Previdência, encaminhando
cópia dos extratos bancários relativo à movimentação financeira do FMP referente o
mês de julho/2018; Ofício 175/2018 do Prefeito Municipal, respondendo solicitação da
Verª. Maria de Lurdes Ellwanger; Ofício 104/2018 do Diretor do Departamento Municipal
de Meio Ambiente, respondendo solicitação da Verª. Maria de Lurdes Ellwanger e
convite para participar do 8º Roteiro de Gastronomia no dia 1º de setembro, e convite
do Corede/VRP, convidando para participar do I Seminário de Articulação e Integração
das Políticas Regionais do Vale do Rio Pardo, dia 28 de agosto/2018, das 8h30 às 15h,
na Unisc, em Santa Cruz do Sul.
A seguir, o sr. Presidente registrou que no dia 19 de agosto esteve
aniversariando o Assessor Parlamentar Acéldo Rutsatz, do Gabinete do Ver. Jairo
Radtke, desejando-lhe muita saúde, e benção de Deus.
No Expediente o primeiro a manifestar-se foi a Verª Cristina Rohde,
realizando as saudações costumeiras a todos. Inicialmente pediu o envio de ofício ao
Diretor do Departamento Municipal de Iluminação Pública, para que seja feita a
recuperação de luminária antes da subida das Amoreiras, perto da casa de Renildo
Jung, sendo que é a única lâmpada que existe no trecho. Já ao Secretário de Obras,
pediu que seja feita a recuperação e colocação de material na estrada da Linha
Travessão, no corredor ao lado do cemitério Bom Pastor, considerando que na artéria
existem muitos “ borrachudos”, tornado o trânsito quase impossível, especialmente o
ônibus que realiza o transporte escolar frisando que na subida ali existente existe um “
chão podre” que deverá ser retirado e feita a colocação de cascalho. A seguir, registrou

ter prestigiado a 10ª Gincana Rural, sob a coordenação de jovens da Fetag com a
participação de grupos diversos e outras parcerias, com o apoio da Prefeitura Municipal,
cujo evento é anual, sempre em local diferente, com o intuito de organizar e fortalecer
os jovens do centro-serra; com a participação de diversos municípios da região, sendo
que este relevante evento ocorreu na EMEF Adão Jaime Porto, da Picada Escura, e na
ocasião, aconteceu relevante palestra com Flavio Schuenke e Jose Antônio de Oliveira
Chaves, ambos da 16ª Delegacia Regional de Santa Cruz do Sul, alusiva à violência
contra o jovem, drogas título “ Papo de Responsa- Adolescente e Juventude hoje, a
pratica da violência às drogas , redes sociais e à Lei”, frisando ter sido um dia muito
produtivo e conhecimento à todos os participantes que participaram deste relevante
evento, parabenizando todos os participantes, em especial à Picada Jovem, à sra. Zoni
Porto Rehbein pelo seu envolvimento com o evento, que é sempre muito atuante junto
àquela comunidade, bem como ao Prefeito Paulo pelo apoio dado.
A seguir, fez uso da palavra o Ver. Gésimo Daniel Bernardy, realizando
as saudações costumeiras a todos. Inicialmente, pediu o envio de ofício ao Secretário
de Obras, para que seja feita a recuperação da estrada do Rincão dos Bois,
especificamente trecho da ponte até a propriedade de Elnor Garcia; pois nesta época
se faz necessária o transporte de adubos, mas a estrada não oferece as mínimas
condições. Pediu ainda, providências para recuperação de bueiro no Bom Retiro, no
Corredor dos Carvalho, inclusive, colocou-se à disposição para lá colocar os bueiros,
pois tem os canos em sua propriedade e também possui máquina, só não pode passar
sobre a autoridade do setor competente da Municipalidade.
Logo após, manifestou-se o ver. Jairo Radtke, realizando as saudações
costumeiras a todos. Imediatamente, associou-se ao pedido realizado pela colega
Cristina a respeito da recuperação da estrada da Linha Travessão, pois esteve na
localidade e percebeu a precariedade em que se encontra esta artéria. Pediu ainda, o
envio de ofício à todos os grupos que comemoram, o Dia do Vizinho em Candelária.
Desejou uma boa safra aos agricultores, que na grande maioria, já encerraram o plantio
de seu fumo, e que as condições climáticas auxiliem na produção.
Aldomir dos Santos Severo também fez uso da palavra, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente pediu o envio de ofício ao Diretor do
Departamento de Iluminação Pública, para que seja realizado o conserto de uma
luminária após a residência do sr. Albino Gelsdorf, em direção à Vila Passa Sete, cujo
local encontra-se às escuras. A seguir, referiu-se a respeito do grande número de
animais soltos, causando acidentes e pôde observar o grande número de cães soltos e
abandonados nas ruas e avenidas, e lhe foi relatado, que nas proximidades do local
conhecido como “Bico do Arado”, uma senhora foi mordida por um cão ao se deslocar
ao seu local de trabalho, sendo que esta questão também é um problema. Finalizando
o seu pronunciamento, externou pesar aos familiares de Tomás Aued, sendo que
tratava-se de um grande líder comunitário na região do Rincão da Lagoa.
A seguir, fez uso da palavra o Ver. Rui Leopoldo Beise, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente, registrou agradecimentos pelo trabalho
realizado junto ao asfalto da VRS- 858, pois em 17/07 esteve em POA, junto a Secretaria
de Transportes, reivindicando que fosse feita a recuperação dos buracos da artéria da
Linha do Rio, na ocasião, falou com a Chefe de Gabinete daquela pasta, Dra. Cintia, e
por gratidão, vem se manifestar e agradecer o serviço feito pelo Daer, sendo que o local
estava repleto de buracos, fato que pode causar algum acidente. Agradeceu ainda aos
funcionários Apinho, Ze Rafa e Fabinho fizeram um excelente trabalho de recuperação

da estrada do Quilombo e adjacências, sendo que os moradores pediram para que
fizesse agradecimentos pela feitura e excelência do trabalho.
Jaira Inês Diehl também manifestou-se, realizando as saudações
costumeiras a todos. Imediatamente, pediu o envio de ofício ao Defensor Público que
esta semana será o Dr. Fabricio Azevedo de Souza, sendo que atualmente está
havendo um rodizio no atendimento até que haja a designação de um Defensor em
definitivo, reivindicando que seja providenciada a colocação de mais cadeiras para que
as pessoas que aguardam atendimento possam ficar melhor acomodadas, haja vista a
demanda de atendimento. Solicitou ainda, medidas no sentido de que sejam distribuídas
senhas diferenciadas, talvez em turno inverso ao atendimento, pois hoje as pessoas
precisam ficar expostas às condições climáticas até que o local abra as portas para
atendimento para então conseguir pegar suas senhas. E ainda, pediu que a Defensoria
Pública se preocupe em dotar o local com maior número de funcionários, sendo que as
duas profissionais não dão conta da demanda, portanto, deveria haver a contratação de
mais funcionários. Ao Secretário de Obras, pediu o envio de ofício, para que seja
determinado o patrolamento e colocação de material na estrada da Linha Brasil, entrada
da Picada Roos, próximo a propriedade do sr. Leoclécio Jaeger, considerando que a
estrada está em precárias condições e os responsáveis não estão conseguindo chegar
ao local para fazer o tratamento da água que abastece as comunidades, pois agua não
tratada pode trazer muitas doenças. Informou ainda, que esteve com o Prefeito que lhe
comunicou que no dia 24/08 será finalmente publicado o edital para o recolhimento do
lixo no interior, mais 08 dias uteis para ser realizado o pregão presencial, com sorte,
quem sabe, até o final do mês de setembro/2018 tenhamos novamente o serviço de
recolhimento do lixo no interior, considerando que tem muito lixo acumulado no interior,
ressaltando a importância deste serviço. Por fim, solicitou o envio de ofício à Secretária
Municipal da Saúde, para que informe, com a maior brevidade possível, como estão
sendo realizados os agendamentos para as cirurgias eletivas na cidade de Rio Pardo,
no Hospital Regional, ressaltando que teve notícias de que um paciente já se deslocou
por 4 vezes à Rio Pardo, sendo que está 06 meses com benefício pelo INSS e ele quer
trabalhar, mas por questões de saúde não pode, e ao se dirigir numa dessas vezes a
Rio Pardo recebeu a senha de número 150, devendo aguardar, e agora, quando
novamente se dirigiu àquele hospital, recebeu número de 170, discordando com esse
sistema, pois uma vez recebendo número de senha, deveria permanecer com mesmo
número e que a Secretária da Saúde questione essas situações, quando participa das
reuniões com a 13ª Coordenadoria Regional de Saúde, indagando qual sistema que
está sendo usado para agendar este tipo de cirurgia, pois desta maneiras, as coisas
estão muito ruim.
Logo após, manifestou-se o Ver. Cristiano Pinto Becker, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente falou a respeito de um Projeto de Lei
aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado recentemente, e que teve somente
um voto contrário, que cria o Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança
Pública do Estado do Rio Grande do Sul- PISEG/RS, cujo conteúdo é de suma
importância, encaminhado pelo Governador do Estado, pois toda empresa do Estado
dirigir 5% para a Segurança Pública do ICMs que vai recolher para o Estado, ou seja,
faz o cálculo no final do mês quanto deve a título de ICMs e 5% deste valor, a própria
empresa se quiser, pode adquirir algum bem: armas, coletes a prova de bala, veículos
ou câmeras de vigilância, e fazer a doação diretamente à Brigada Militar ou Polícia Civil
do seu Município ou do Estado, elogiando esta atitude, “ pois foi uma ótima ideia,
inclusive no dia 15/08 esteve na Capital, para buscar informações a respeito deste
assunto, pois em Candelária temos 3 ou 4 grandes empresas com um bom recolhimento

de ICMs que poderiam aderir a este relevante programa. Registrou ainda, que nesta
mesma data, participou de Audiência Publica junto a Agergs, e tinha como objetivo
discutir um procedimento que a Agergs passara a adotar junto à empresas como AES
Sul; RGE Sul, Corsan , para compensação financeira à usuários diante da interrupção
de fornecimento quando de longa duração, ou seja, num exemplo como o abastecimento
de água: pagamos uma taxa fixa e acima daquilo os metros que se consome,
obviamente que se ficarmos sem o abastecimento de agua por 24 horas ou mais, estes
metros não utilizados, não serão pagos, mas em relação a taxa fixa a empresa ficara
obrigada a compensar o usuario, diminuindo a taxa fixa, sendo uma forma de pressionar
as empresas de não deixar os usuários num longo tempo sem o abastecimento de agua
ou de luz, e nesta ocasião, representou a Câmara de Vereadores na referida Audiência.
Finalizando as inscrições no Expediente, fez uso da palavra o Ver. Marco
Larger, realizando as saudações costumeiras a todos. Inicialmente, pediu o envio de
ofício às duas lojas Maçônicas de Candelária ( Vigilantes do Botucarai e Loja
Germânica), cumprimentando os integrantes pela passagem do Dia do Maçom, além
de comemorar-se também o Dia do Vizinho, Dia do Caçador e Dia do Papeleiro,
ressaltando que muitos mistérios envolvem os maçons e os rituais maçônicos, mas esta
data foi escolhida para celebrar o importante papel que esta sociedade teve para um
dos momentos históricos do País, qual seja, a Independência do Brasil, pois mesmo no
silêncio fazem um serviço à comunidade que poucas pessoas sabem. Após, agradeceu
o patrolamento da estrada do Quilombo e adjacências, defendendo que as maquinas,
caminhões e equipamentos da Municipalidade devem atender as estradas das
comunidades, pois inúmeros pedidos são feitos nestes sentido da Tribuna desta Casa,
mas infelizmente, isso não acontece, pois neste final de semana recebeu ligações sobre
o maquinário da Prefeitura estar trabalhando todo final de semana junto a propriedade
do ex-vereador Paulo Hoffmann na entrada da Linha Boa vIsta, solicitando por isso, o
envio de ofício ao Prefeito, para que encaminhe à esta Casa, cópia do contrato de horas
realizadas no empreendimento do sr. Paulo Hoffmann, bem como, cópia da guia de
recolhimento do pagamento destas horas máquinas ali trabalhadas.
Na Ordem do Dia inicialmente foi solicitada à Secretária que realizasse a
leitura do enunciado e justificativa do Projeto de Lei 080/2018, que “ Autoriza o
Executivo Municipal a contratar 01(um) Serviços Gerais, em caráter emergencial,
e dá outras providências”, e em votação, foi aprovado por unanimidade. E
finalizando a matéria da Ordem do Dia, o sr. Presidente solicitou a leitura do enunciado
do Projeto de Emenda à LOM nº 01/2019, em segunda votação, que “ Acrescenta
parágrafos ao Art. 160 da Lei Orgânica do Município de Candelária”, que foi
discutido e votado e aprovado por unanimidade. Já o PL nº 017/2018 de autoria do
Ver. Celso Gehres e os Projetos de Lei nºs 081 e 082/2018 tramitam nas Comissões
Competentes.
No Grande Expediente manifestou-se inicialmente o Ver. Marco Antônio
Larger, falando sobre o convite recebido para participar na Praça Alberto B. da Silveira
do ato para receber o Fogo Simbólico, referente a Semana da Pátria, relatando que em
1937 um grupo de patriotas no Rio Grande do Sul, procuravam um símbolo que bem
representasse o calor patriótico do povo brasileiro e foi então que surgiu a ideia do fogo,
companheiro do homem desde a pré-história e que, nos tempos modernos passou a
ser cultuado durante as Olimpíadas, aprovada a ideia, foi decidido que o símbolo
receberia a denominação de Fogo Simbólico da Pátria e que deveria percorrer o
Território Nacional, em peregrinação cívica, sendo que a ideia veio ao conhecimento da
Liga da Defesa Nacional, entidade que então havia completado 21 nos de dedicação às

causas cívico-patrióticas, que se juntou aos idealizadores e que criou a Corrida do Fogo
Simbólico da Pátria, evento que em 1938 foi realizado pela primeira vez, num pequeno
percurso de 26 quilômetros, entre as cidades gaúchas de Viamão e Porto Alegre. Os
passos seguintes, nos anos que se sucederam fizeram com que os Fogos Simbólicos
chegassem a percorrer 11.000 quilômetros do nosso território, e em 1945, viesse a sair
do Cemitério de Pistoia, na Itália, onde se achavam sepultados os nossos combatentes
mortos na 2ª Guerra Mundial, para vir de avião até Natal e de lá percorrer 6.000km,
passando pelo Rio de Janeiro indo à Porto Alegre. Em 1972, durante as comemorações
do sesquicentenário da nossa independência, partiram quatro chamas dos quatro
pontos extremos do Brasil, em rotas distintas, para se fundirem numa só Chama
Sagrada, no dia 07 de Setembro, no Monumento do Ipiranga, em São Paulo histórico
local do Grito da Independência. Por força das limitações financeiras e de questões
maiores de segurança para os atletas a Corrida do Fogo Simbólico da Pátria passou a
ser realizada na maioria dos Estados, em âmbito municipal. No Rio de Janeiro, berço
da Liga da Defesa Nacional, o Fogo Simbólico origina-se no Monumento aos Mortos da
2ª Guerra e percorre os bairros da antiga Capital Federal, apenas no Rio Grande do Sul,
fiel a sua origem, o Fogo Simbólico continuou percorrendo todos os municípios gaúchos,
numa manifestação cívica sem precedentes. Em Santa Catarina, no Paraná, no Ceará,
no Piauí, no Maranhão e no Amazonas, onde a Liga está representada, ressurge a ideia
da interiorização e a cada ano vem crescendo o número de municípios que aderem à
cerimônia do Fogo Simbólico da Pátria e à proporção que forem reativadas as Diretorias
Estaduais da Liga da Defesa Nacional e com envolvimento dos Governos Estaduais, a
cerimônia do Fogo Simbólico voltará a ter presença em todo Território Nacional.
Logo após, manifestou-se novamente o Ver. Rui Beise, falando a respeito
do Fogo Simbólico no ato realizado na Praça Alberto B. da Silveira nesta data à tarde,
e dentre os gaúchos e pessoas ligadas ao tradicionalismo, Paixão Cortes, estudante do
Colégio Júlio de Castilhos, de POA, implantou no RS a Chama Crioula e assistindo
televisão percebeu-se o orgulho dos gaúchos que buscam e levam o Fogo Simbólico
que levam a chama aos acampamentos e cidades, falando da importância do fogo na
vida humana, falando sobre o assunto, e dando ênfase à cultivarmos a tradição gaúcha,
dizendo do orgulho de ser gaúcho.
A seguir, manifestou-se a Verª Jaira Diehl, afirmando “ que muitas lutas
não valem a pena, pois a ignorância é a maior delas”, dizendo que no dia 07 de março
de 2018, apresentou Indicação para que fosse instalados dois redutores de velocidade
nas Ruas 15 de Novembro e na Rua Castelo Branco, próximo ao bar do Vanderlei,
justificando que esta providência é de relevância para segurança das pessoas que ali
residem e transitam diariamente, considerando que as artérias estão sendo utilizadas
como pista de corrida, causando muitos riscos aos usuários, tal Indicação foi
encaminhada ao Prefeito e para o Diretor do Departamento Municipal de Trânsito, que
há poucos dias lhe afirmou que o serviço não seria feito, ressaltando que existe uma
hierarquia e “ se acha que não está apto a realizar os pedidos e pleitos não dos
Vereadores e sim, da comunidade, que coloque seu cargo à disposição” e de uma ou
outra forma a instalação dos redutores de velocidade serão feitos, nem se for por
intervenção do Ministério Público, pois trata-se de segurança aos moradores. Também
falou a respeito da importância dos pais se preocuparem mais com seus filhos: onde
andam à noite e quais suas companhias, pois quando saímos à noite, vemos muitas
situações muitas deploráveis, com uso de drogas, prostituição e uso desenfreado de
bebidas alcóolicas, lamentando o que vemos com nossos jovens, ressaltando que na
Escola Guia Lopes está sendo um trabalho sobre estes relevantes assuntos, falando de
situações por ela vividas, quando Secretária Municipal de Saúde, e em Candelária existe

um muro conhecido como “ Muro das Lamentações”, onde se vê de tudo: pessoas se
drogando, ponto de prostituição, e isso é muito triste, é lamentável, pedindo que os pais
cuidem mais dos seus filhos.
Jairo Radtke novamente pronunciou-se, cumprimentando inicialmente a
colega Jaira pelo verdadeiro pronunciamento que fez em relação aos nossos jovens. A
seguir, disse que novo pleito está chegando em outubro conclamando que o eleitor
preste atenção nos candidatos, pois muitos chegam em Candelária sem sequer saber
onde era nosso Município antes da campanha, e temos na região muitos parlamentares
que já ajudaram e continuam ajudando muito Candelária, com destinação de verbas
para diversas áreas e setores, portanto, que o eleito analise estes quesitos, para bem
votar.
Fazendo Comunicação de Líder, manifestou-se o Líder do P, Ver.Celso
Gehres, convidando a comunidade para prestigiar a inauguração do comitê dos
Progressistas, no sábado , próximo vindouro, na casa ao lado da Loja Quero-Quero, na
Rua Botucaraí, a partir das 10h30, pois vários partidos estarão coligados, e é o momento
das pessoas que tiverem interesse poderão pegar material para as eleições que se
aproxima, pois é hora se manifestar o desejo em quem devemos depositar nosso voto.
Fazendo Comunicação de Líder, fez uso da palavra o Ver. Jorge Willian
Feistler, realizando as saudações costumeiras a todos. Iniciou seu pronunciamento
dizendo que as eleições se aproximam e temos mais visitas de pessoas que não
conheciam o Município, mas nosso povo é inteligente e sabe avaliar quem realmente
trouxe verbas para Candelária, ressaltando que o dep. Federal Sergio Moraes, que não
concorre mais à reeleição, mas que encaminhou muitos recursos, em 2015 encaminhou
valores para duas comunidades: Linha Travessão e Sanga Funda e existem pessoas
mal intencionadas que dizem os pavilhões não serão construídos, afirmando que as
obras serão feitas sim, trata-se apenas questão de tempo, muitas vezes a coisa pública
demora muito mais do que o privado, e muitas vezes a CEF deveria ajudar a
Municipalidade e é tudo uma questão burocrática, portanto, os recursos estão
assegurados e os pavilhões serão construídos sim.
Nada mais havendo a ser tratado, o sr. Presidente agradeceu a presença
de todos, convidando-os a participar da próxima Sessão no dia 13 de agosto de 2018,
às 19.00h, quando teremos a Sessão Solene, concedendo título de cidadã
candelariense à sra. Elaine Angélica Skolaude e após, declarou encerrada a presente
Sessão às 20.00n. Do que para constar, eu, __________________________________,
ISABEL ELLWANGER, Assessora Legislativa, escrevi a presente Ata para ser
apreciada na próxima Sessão. Sala das Sessões, 23 de agosto de 2018.
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