ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA D VEREADORES DE
CANDELÁRIA
ATA Nº 26/2018

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoitos, às
dezenove horas, na sede do Poder Legislativo, realizou-se a vigésima sexta Sessão
Plenária Ordinária, 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 uma passagem
bíblica e em seguida, colocou a Ata do dia 20 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: Projetos de Lei nºs 083,
084, 085, 086 e 087/2018, oriundo do Poder Executivo; Emenda Modificativa nº 01/2018
ao Projeto de Lei nº 017/2018, do Ver. Marco Larger e Ofício 178/2018 do Prefeito
Municipal respondendo solicitação da Verª. Jaira Diehl.
Em seguida, o sr. Presidente registrou em nome a Mesa Diretora e dos
Vereadores que compõem o Poder Legislativo de Candelária, cumprimentos à
Assessora Legislativa, Isabel Ellwanger, extensivo aos pais Ricardo Ellwanger e
Ginevra da Silveira, que também já foi Assessora Jurídica aqui na Casa, pelo
nascimento da primogênita Catarina da Silveira Ellwanger, que nasceu nesta data,
desejando-lhe muita saúde, bênçãos de Deus e que seja a alegria de toda a família.
A seguir, o sr. Presidente convidou para fazer uso da palavra o Presidente
da Subseção da OAB, Dr. Joel Pereira Nunes, para explanar a respeito da campanha
que está sendo realizada, sobre o Voto Consciente, e ressaltou o Presidente Marco “que
neste momento tão delicado como vive o País, o voto é fundamental para a
conscientização do cidadão, para que possamos alcançar os tão sonhados dias
melhores”. O conteúdo da explanação está no CD desta Sessão, que fica à disposição
de quem se interessar.
No Expediente o primeiro a manifestar-se foi a Verª Cristina Rohde,
realizando as saudações costumeiras a todos. Inicialmente parabenizou o Presidente
da subseção da OAB de Candelária, Dr. Joel Pereira Nunes e demais integrantes da
subseção que estão realizando um excelente trabalho de fora silenciosa, de grande e
valioso efeito social, realizando uma gestão atuante e exemplar para Candelária, região
e até no Estado, registrando o seu reconhecimento e cumprimentos aos mesmos. A
seguir, falou a respeito do plantão das farmácias, cujo assunto foi amplamente debatido
e falado por todos os Vereadores da Casa, e hoje então, finalmente, se iniciou o
funcionamento do tão esperado plantão, e utiliza o espaço na Tribuna da Casa, haja
vista a grande audiência que tem a Sessão da Câmara de Vereadores, explicando que

três farmácias fazem os rodízios de plantão, quais sejam: Farmácias Vide Bula, São
Joao e Confiança, escala definida pela Secretaria da Saúde, sendo que o plantão inicia
na segunda-feira às 07:00h a próxima segunda-feira, sendo que será afixado no Hospital
nas farmácias de plantão, Caps e Postos de Saúde, funcionando ainda, no sábados,
domingos e feriados, e deverá manter as portas das 07:00 às 22:00h, e quando uma
farmácia está de plantão, as demais não estarão abertas.
A seguir, fez uso da palavra o Ver. Jairo Radtke, realizando as saudações
costumeiras a todos. Inicialmente, cumprimentou o Presidente da subseção da OAB
local, Dr. Joel Pereira Nunes pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo frente à
subseção de Candelária. Logo após, pediu o envio de ofício ao Secretário de Obras,
requerendo providências em relação ao esgoto que corre a céu aberto na Rua Júlio de
Castilhos com José Bonifácio, devendo erguer a boca de lobo e aterrar um pouco, para
resolver o problema. Pediu ainda, a recuperação da Rua Lopes Trovão, em toda sua
extensão, pois encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade. Por fim,
comentou que os vândalos e larápios também fizeram furtos no cemitério Bom Pastor,
pedindo que a Brigada Militar e a Polícia Civil averiguem esta situação, pois é uma falta
de respeito aos entes queridos, e lamentável é esta situação.
Logo após, manifestou-se o ver. Rui Leopoldo Beise, realizando as
saudações costumeiras a todos. Imediatamente, disse ter participado da festa do
vizinho da comunidade do Travessão Schoendfelt, enfatizando a importância de
prestigiar as comunidades do nosso interior, parabenizando o sr. Sandro Schmidt e
demais organizadores pela bela festa. A seguir, disse que irá se informar nos setores
competentes da Municipalidade a respeito do andamento da licitação do recolhimento
do lixo seco, frisando a existência dos trâmites burocráticos existentes e tão logo tenha
informações a respeito, trará para a Casa para que a população possa tomar
conhecimento. Finalizando o seu pronunciamento, pediu o envio de ofício ao Secretário
Estadual de Transportes, para que seja providenciada a instalação de redutor de
velocidade na RSC-287, especificamente nas proximidades nas entradas que dão
acesso à Linha Palmeira e Travessão Schoendfelt, haja vista a dificuldade no transito
que os moradores tem de entrar na via e o grande fluxo de veículos existentes na artéria.
Jaira Diehl também fez uso da palavra, realizando as saudações
costumeiras a todos. Inicialmente falou da importância do trabalho realizado pelos
integrantes da subseção da OAB de Candelária, ressaltando a importância do voto
consciente. A seguir, pediu o envio de ofício ao Secretário de Obras, registrando
agradecimentos pelo trabalho de patrolamento da estrada da Rebentona, requerendo
ainda, o patrolamento da estrada do Santa Fé que encontra-se em péssimas condições
de trafegabilidade. Comunicou ainda, aos moradores do Corredor dos Tilés que em
conversa com o Diretor do Departamento de Iluminação Pública, Telmo Grunewald, este
lhe informou que tão logo chegue o material necessário, será feita a recuperação da
iluminação do local. Já ao Prefeito Municipal, pediu que informe, com a maior urgência
possível, se consta em algum Artigo do regime Jurídico dos Servidores Municipais algo
que trata sobre a insalubridade dos servidores por contratos ou por processos seletivos,
principalmente para os cargos de motorista, técnicos em enfermagem, enfermeiros,
médicos e serventes, frisando ter recebido resposta do Executivo à pedido seu, onde
cinquenta servidores da Secretaria da Saúde recebem valores a título de insalubridade
e realizam exatamente as mesmas atividades, porém, estes são concursados, e os
demais, por não serem concursados, não recebem insalubridade, e que seja
encaminhado à Casa, cópia do laudo do perito que deu parecer favorável ou contrário
a cada um dos servidores que tinham ou não direito à insalubridade, enfatizando que os

técnicos do Samu e demais do Samu também não tem direito à insalubridade, sendo
que em Santa Cruz do Sul, qualquer um destes profissionais recebem insalubridade,
podendo ocasionar, no futuro, um processo trabalhista, como foi com a Adecan, pois
temos que regularizar esta situação.
A seguir, fez uso da palavra o Ver. Cristiano Becker, realizando as
saudações costumeiras a todos, especialmente o Presidente da subseção da OAB de
Candelária, Dr. Joel Pereira Nunes e alguns integrantes que assistem nossa Sessão,
enfatizando que tem muito orgulho dizer e ser Vereador ficha limpa e também ser
advogado, pois sabe-se da importância da OAB no País, e o atual Presidente, Dr. Joel
está se destacando pelo excelente trabalho diferenciado e brilhante que está realizando
em todas lutas já citadas pelo próprio Joel, anteriormente, destacando importantes lutas
que foram conquistas como o fim da imunidade parlamentar, o fim do voto secreto, e
demais conquistas, parabenizando por isso, os integrantes da subseção da OAB de
Candelária, dizendo “ que infelizmente o Brasil carece de novos líderes, como aqueles
que tínhamos antigamente, pessoas éticas, sérias e corretas, comprometidos com
interesse público e não com interesse pessoal, e agora é chegado o momento de
escolhermos pessoas decentes e capacitadas”.
Celso Gehres também manifestou-se, realizando as saudações
costumeiras a todos, principalmente o Presidente da subseção da OAB, Dr. Joel Pereira
Nunes e demais integrantes da OAB que assistem nossa Sessão, ressaltando o valioso
trabalho prestado pelos integrantes, defendendo também o voto consciente.
Imediatamente, pediu o envio de ofício ao Secretário de Obras, pedindo a recuperação
das estradas serranas: Alto da Légua, Amoreiras, Roncador, Três Pinheiros e Linha do
Salso, bem como as Ruas Garibaldi, Jango Ribeiro, Rua da Praia, Daltro Filho, Data do
Ribeiro, Amandio Silva e Jacob Steil Filho, pois todos estes locais encontram-se em
precárias condições de trafegabilidade, tanto as estradas do interior, como as ruas da
cidade, sendo que no nosso interior, os agricultores precisam receber seus insumos e
a precariedade das estradas, torna o transporte bastante difícil. A seguir disse já ter
sugerido que o Município arrume um lugar pois dispõe dele, para lá depositar os sacos
de lixos, pois hoje estão atirados nas beiras das estradas e perto das rodovias,
salientando que a entrada e saída da cidade é o cartão de visitas do Município, tornandose um problema visual e a poluição com os resíduos que se encontram nos sacos, e
que provisoriamente se realize este serviço, amenizando o problema Finalizando o seu
pronunciamento, alertou a população sobre o recadastramento do cartão SUS, que se
encerra no final deste mês e já sugeriu que fossem reservadas um determinado número
de fichas destinados às pessoas do interior, pois até que chegam de ônibus já não
conseguem mais realizar este recadastramento.
Finalizando as inscrições, fez uso da palavra o vereador Marco Larger,
realizando as saudações costumeiras a todos, especialmente ao Presidente da
subseção da OAB de Candelária e demais advogados que prestigiam a Sessão da
Câmara nesta noite, elogiando e reconhecendo o trabalho exemplar que está realizando
a Assessora Jurídica da Casa, Caroline Netto. Inicialmente disse ter recebido há pouco,
a informação de que a cabana da Prainha acabou de ser arrombada, e de lá, tudo foi
roubado, pedindo por isso o envio de ofício à BM de Candelária, para que a Corporação
percorra o local a noite, com maior frequência. Já ao Prefeito, pediu que providencias
fossem tomadas para que seja feito o recolhimento de entulhos no bairro Esmeralda e
demais ruas e avenidas de Candelária, pois o acumulo de entulhos é muito grande na
cidade. Disse ainda, que nas Ruas Ormínio Ribeiro, Getúlio Vargas e Jango Ribeiro
também tem muito entulhos depositados e na Rua Intendente Albino Lenz a situação é

ainda pior, está repleta de buracos, necessitando de reparos, dizendo que o
endividamento do município é muito grande e acha que não sai a pavimentação daquela
artéria, em vista de todos compromissos que a Municipalidade já possui.
Na Ordem do Dia inicialmente foi solicitada à Secretária que realizasse a
leitura do enunciado e justificativa do Projeto de Lei 081/2018, 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 Leiº 082/2019, que “ Autoriza a instituir o Programa de Pagamento
Incentivado de créditos municipais – PPI e dá outras providências” que foi
discutido e votado e aprovado por unanimidade. Já os PL nº s 083, 084, 085, 086 e
087/2018 tramitam nas Comissões Competentes.
No Grande Expediente manifestou-se inicialmente o Ver. Aldomir Severo,
falando a respeito da importância do trabalho que a subseção da OAB de Candelária,
através do seu Presidente, Dr. Joel Pereira Nunes presta à comunidade candelariense,
de forma silenciosa, especialmente a respeito da campanha “ Voto Consciente”, frisando
a importância de planejar o voto e pesquisar a respeito do candidato, também falou a
respeito da prova da OAB que antecede a habilitação para advogar, frisando que deveria
existir prova para assumir mandato eletivo, pois quem sabe assim, teriam pessoas mais
qualificadas nos representando e elaborando as Leis.
Logo após, manifestou-se a Vereadora Maria de Lurdes Ellwanger,
realizando as saudações costumeiras a todos, especialmente ao0s membros e
Presidente da subseção da OAB de Candelária, Dr. Joel Pereira Nunes, realizando
elogios à campanha do Voto Consciente, sendo uma maneira de levar conhecimento a
população, ressaltando ainda, as ações sociais promovidas pela subseção de
Candelária. A seguir, registrou que no dia 25 de agosto comemora-se o Dia do Soldado,
bem como, o Dia do Psicólogo(a). Também registrou ter participado de 20 a 24 de
agosto do 20º Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas na cidade de
Florianópolis/SC, ressaltando que o evento teve a participação de 1180 pessoas, que
se reuniram numa mesma preocupação: o futuro da agua no nosso planeta, salientando
que o conhecimento adquirido no evento deve ser repassado à comunidade, e que o
Brasil é considerado a caixa D’agua do mundo, mas uma atitude seria precisa ser
tomada, para que a população no geral se conscientize quanto a falta de água no futuro,
pois é hora de se preocupar com as nascentes e buscar alternativas para cuidar da
água, iniciando pelo nossos Município. Falando sobre a questão do lixo afirmou que a
população precisa começar pela sua própria casa, separando o lixo seco do orgânico,
e irá se engajar na luta em favor da proteção da água, falando que no Encontro que
participou, haviam cadeiras para os representantes de todos os Estados e foi sugerido
inclusive, a inclusão na grade curricular uma disciplina denominada de água, noticiando
ainda, que no município de Vera Cruz é o único do Brasil que possui todas as nascentes
cercadas, atitude deveras importante.
Novamente ocupou a Tribuna da Casa, o Vereador Cristiano Becker
lembrando que todos os advogados que assumiram mandatos no Legislativo, referindose ao ex-vereador Rui Porto, que também é advogado, sendo considerado o exvereador com maior número de mandatos no Estado. Também registrou felicitações à
mim, Assessora Legislativa, pelo nascimento de Catarina Silveira Ellwanger, netinha,
nascida nesta data, e que a mesma seja portadora de muita luz na vida dos familiares
e tenha muita saúde. A seguir, pediu o envio de ofício de pesar aos familiares de Alceno
Moreira Porto, pessoa de caráter exemplar, sempre engajado nas causas em prol do

Recanto da Vida, que faleceu na semana, próxima passada, inclusive o mesmo recebeu
homenagem desta Casa Legislativa há tempos atrás. Também requereu o envio de
ofício á jovem Luisa Prates Fagundes, de 14 anos, estudante do Colégio Nossa Senhora
Medianeira, do 9º ano, que publicou seu primeiro livro intitulado “ A Casa 900”,
cumprimentando a jovem e desejando-lhe muito sucesso e edição de mais livros.
Fazendo Comunicação de Líder, manifestou-se a Vereadora Jaira Diehl,
cumprimentando inicialmente a colega Maria de Lurdes Ellwanger pela sua participação
no importante evento e sua preocupação com a água, prestando apoio à colega para
que Candelária venha desenvolver projetos de conscientização e preservação da água.
A seguir, disse que na quinta-feira pela manhã, ao se dirigir à sede da Câmara de
Vereadores, presenciou uma triste realidade: um grupo de jovens fazendo uso do crack
nas imediações do Legislativo, pedindo que os pais denunciem a venda de drogas e o
uso por menores. Por fim, solicitou o envio de ofício à Brigada Militar de Candelária,
cumprimentando todos os integrantes da Corporação pela passagem do Dia do
Soldado, comemorado no dia 25 de agosto.
Nada mais havendo a ser tratado, o sr. Presidente agradeceu a presença
de todos, convidando-os a participar da próxima Sessão no dia 03 de setembro de 2018,
às 19.00h, e após, declarou encerrada a presente Sessão às 21.05n. Do que para
constar, eu, __________________________________, ISABEL ELLWANGER,
Assessora Legislativa, escrevi a presente Ata para ser apreciada na próxima Sessão.
Sala das Sessões, 31 de agosto de 2018.
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