Sessão ordinária, 03 de setembro de 2018.
O presidente do legislativo, Marco Antônio Larger (Progressistas), colocou a ata
da sessão do dia 27 de agosto em votação, restando aprovada por unanimidade.
O presidente concedeu espaço na tribuna a patroa do CTG Sentinela dos
Pampas, Alexandra Ribeiro Bini.
A patroa do CTG Sentinela dos Pampas iniciou a sua participação falando sobre
o tema do mês Farroupilha, o Tropeirismo. Narrou que o Tropeirismo foi um ciclo
econômico, social e cultural, e um dos principais responsáveis pela formação da
identidade do povo gaúcho, desde os primórdios de sua ocupação europeia
pelos jesuítas na região missioneira (1626) e posteriormente por paulistas,
lagunistas e portugueses que se estabeleceram inicialmente nos Campos de
Viamão, formando as primeiras estâncias oficiais (1732), mediante doação de
sesmarias. Estas estâncias tinham principalmente duas finalidades: 1- garantir
pose territorial para Portugal e 2- dar suporte e invernadeiros as tropas que vinha
do Sul. Salientou que a importância deste tema para os Festejos Farroupilhas
2018 no Rio Grande do Sul, é recolocar a figura humana do tropeiro, que por
muito tempo ficou oculto em nossa história tradicionalista, em seu devido lugar
de destaque.
Alguns formaram famílias, casando-se com gaúchas e muitos de seus filhos
seguiram as atividades de seus progenitores, garantindo assim, viva as lidas
tropeiras de seus antecedentes. Por outro lado, serve de alerta para todos
tradicionalistas, que a Tradição Gaúcha não se limita apenas ao Decênio
Farroupilha, existem muitos outros elementos importantes que participaram da
formação da identidade do povo sul-rio-grandense.
Também falou sobre a perda de Paixão Côrtes, responsável por difundir a cultura
gaúcha. Em seguida apresentou a programação da Semana Farroupilha,
destacando os shows de Joca Martins e do grupo Os Monarcas, que acontece
na quinta-feira, dia 13. Alexandra informou que neste ano para custear as
despesas, a patronagem está oferecendo na entrada do centro de tradições uma
rifa ao custo de R$ 2,00, dessa forma o visitante poderá contribuir com a entidade
e concorrerá ao sorteio de brindes que foram doados pelo comércio local.
Ao final de sua participação a patroa Alexandra convidou Lucas Carvalho para
declamar o poema “Na incerteza dos caminhos”, de Omair Trindade.
PEQUENO EXPEDIENTE:
CRISTIANO BECKER (MDB) – Parabenizou a patroa do CTG Sentinela dos
Pampas pelo trabalho que está sendo realizado frente ao centro de tradições
gaúchas. Também elogiou Lucas Carvalho pelo poema declamado. Disse que
recebeu diversas reclamações quanto a precariedade da ERS 410. Dessa forma,
pediu a remessa de ofício à superintendência do Daer de Cachoeira do Sul com
cópia ao Diretor-geral do Daer, para que seja feita a recuperação da ERS 410,
mormente no perímetro em que não tem asfalto.
JAIRO RADTKE (PSB) – Pediu a remessa de ofício ao grupo de cavaleiros do
CTG Sentinela dos Pampas que trouxeram de Soledade a Candelária a centelha
da chama Crioula, no último sábado, dia 8. Também requereu o envio de ofício
ao Diretor do Daer ERS 400, pela forma com que foi feita a sinalização da
rodovia. Citou que no Km 6 foram colocados tachões na linha contínua não

sendo possível o ônibus pegar os passageiros que aguardam na parada que
existe nas proximidades. Ao fim, desejou uma boa semana a todos.
CELSO GEHRES (Progressistas) – Parabenizou todos responsáveis pela
organização do almoço da Congregação Evangélica Luterana Cristo OesteCelco de Candelária pela festa realizada no último domingo na Comunidade
Emanuel da Linha Palmeira. Também parabenizou a equipe da secretaria de
Educação que organizou o desfile cívico. Becker (MDB) lembrou quando ia na
escola havia uma disciplina chamada educação moral e cívica, onde era
ensinado os valores e símbolos da pátria. Gehres lembrou que quando se fala
em cultivar a pátria refere-se ao patriotismo como amor pelo nosso país.
Parabenizou a patroa do CTG Sentinela dos Pampas, Alexandra Bini, pela
dedicação frente a entidade. Falou sobre as estradas da região serrana,
narrando que os proprietários de algumas empresas de transportes não estão
querendo fazer a linha, considerando as péssimas condições daquelas estradas.
Agradeceu a secretaria de Obras pela realização de recuperação nas ruas Jango
Ribeiro, Garibaldi e Jacob Steil Filho. Reiterou o pedido de patrolamento nas
estradas da região serrana.
ILCEU POHLMANN (MDB) – Agradeceu ao secretário de Obras pela realização
de patrolamento da rua Vale Verde e na localidade de Faxinal dos Portos.
Comunicou que esteve juntamente com os colegas Jorge Willian e Lurdes
Ellwanger participando de reunião no gabinete do prefeito junto com uma
comitiva de moradores do Roncador pedindo a realização de patrolamento na
estrada daquela localidade. Recebeu a informação de que as máquinas já estão
na localidade, pedindo que também sejam recuperadas as estradas das
localidades vizinhas, citando como exemplo o Arroio Lindo. Refletiu sobre as
eleições que acontecem em outubro, pedindo que a população não se deixe
levar por alguns candidatos que não auxiliam a região e que só querem enganar
a população com falsas promessas.
JAIRA DIEHL (PSB) – A vereadora também parabenizou a equipe responsável
pela realização do almoço da Congregação Evangélica Luterana Cristo OesteCelco de Candelária ocorrido no domingo, dia 9, na Comunidade Emanuel da
Linha Palmeira. Parabenizou a Congregação Cristo Redentor da Vila União pela
excelente festividade. Felicitou todos que participaram da caminhada cívica
realizada no dia 7 de setembro. Ressaltou que o patriotismo sempre deve estar
aceso dentro de nós. Agradeceu a equipe responsável pela iluminação pública
pela recuperação das luminárias situadas em frente à igreja da Vila Fátima.
Solicitou a realização de patrolamento e colocação de material na estrada da
Linha Brasil, na Linha do Salso e nas Amoreiras. Pediu a troca de uma luminária
na Vila União em frente à residência de Astor Otto, bem como pediu que seja
verificada a condição das lâmpadas de toda extensão de iluminação da Vila
União. Por fim, disse que em 17 de maio e em 14 de junho remeteu ofícios ao
executivo pedindo uma posição sobre o andamento do plano de carreira do
magistério municipal, todavia, até agora não recebeu nenhuma resposta.
Lembrou que muito se fala na realização de um concurso público pela
municipalidade, mas entende que é preciso aguardar a finalização do plano de
carreira do magistério, pois os cargos de professores e auxiliares de escola são
os que mais são objeto de processo seletivo pela municipalidade, lembrando

ainda, que tais contratos não contribuem para o Regime de Previdência do
município, mas sim para o INSS. Disse que teme que daqui uns anos não haja
dinheiro no fundo de previdência para cobrir a aposentadoria dos professores.
RUI BEISE (PDT) – O vereador referiu que a melhor forma de ser feliz e saber
que está contribuindo para a felicidade dos outros. Referiu que “O Rodeio é a
própria história, Do gaúcho libertário, Que desenhou o cenário, De anos de
epopeia. Feitos guardados na ideia, Que hoje são relembrados, E pra que fiquem
registrados, Proponho legislação, Pra que a nossa tradição, Resgate o
antepassado”, como forma de homenagear os festejos farroupilhas e
parabenizou a patronagem do CTG Sentinela dos Pampas pelo trabalho que vem
sendo realizado. Falou sobre a iniciativa do grupo de escoteiros do Botucaraí
que realizou brechó na praça municipal, para angariar recursos para ampliação
e melhorias da sede do grupo. Elogiou o trabalho realizado pelos coordenadores
do grupo de escoteiros e salientou a importância da participação dos jovens nas
atividades ali realizadas. Requereu o envio de ofício a diretoria do grupo de
escoteiros pelo trabalho que prestam junto a sociedade. Em aparte, Cristiano
Becker (MDB) lembrou que fez parte dos escoteiros e que foi lá que aprendeu a
cantar o hino nacional. Pediu o envio de ofício ao prefeito Paulo Butzge
requerendo que seja notificado o Banrisul para que proceda o conserto e
recuperação da calçada que está em péssimas condições. Em aparte, Marco
Antônio Larger (Progressistas) disse que já falou com o secretário de
Planejamento sobre o problema, mas até agora nada foi feito. Ao encerrar, falou
sobre a importância do dia do fico narrando a história da célebre frase.
MARCO ANTÔNIO LARGER (Progressistas) – Parabenizou Lucas Carvalho
pela linda declamação feita na noite. Também felicitou a patroa do CTG
Sentinela dos Pampas pela participação na sessão e por divulgar as atrações da
semana farroupilha. Pediu a remessa de ofício ao prefeito Paulo Butzge,
questionando por qual motivo não foi feito repasse pelo executivo municipal do
valor do aluguel da casa que abriga a casa da Liga Feminina de Combate ao
Câncer. Larger salientou que se é falta de dinheiro o problema, o legislativo se
compromete em devolver valor ao município para que o repasse seja viabilizado.
Becker (MDB) disse que não deve ser por falta de dinheiro, considerando que foi
adquirida uma caminhoneta cara para o gabinete do prefeito. Lembrou que a
emenda ao plano plurianual que destinava recursos a Liga Feminina elaborada
pelo colega Celso Gehres também não foi atendida pela municipalidade.
Lembrou a população que durante essa semana é a farmácia São João que está
na grade de plantão das farmácias. O vereador também criticou a condição da
VRS 849, na prainha. Pediu que quando for recuperada a ERS 400 e ERS410,
seja colocado um material melhor, pois a durabilidade do que está sendo
colocado é muito ruim. Pediu a remessa de ofício ao prefeito questionando
quantos tratores de esteira tem no município, bem como se há algum parado e
qual o motivo. Convidou todos a prestigiar o jogo da série bronze em que o clube
Atlético Candelariense que acontece no sábado dia 15, no Gigante do Botucaraí.
ORDEM DO DIA:
Projeto de Resolução nº 010/2018 – Inclui o CAPÍTULO I A – DOS PROJETOS
DE LEI DE ORÇAMENTOS junto ao TÍTULO III - DOS PROCEDIMENTOS
ESPECIAIS, insere os arts. 197A a 197L e revoga CAPÍTULO I e os arts. 197 e

198 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Candelária – RS. Aprovado
por unanimidade.
GRANDE EXPEDIENTE:
JAIRA DIEHL (PSB) – A vereadora falou sobre o pronunciamento do colega
Ilceu Pohlmann, mormente quanto aos candidatos que tentam enganar a
população. Concordou que é preciso trabalhar por quem ajuda o município.
Ressaltou que o voto não tem preço, mas tem consequências. Lembrou que
serão eleitos 55 deputados estaduais e 31 deputados federais, pedindo que a
população pesquise sobre o seu candidato. Também referiu que o Estado poderá
se reerguer se tiver um bom governador.
>> A próxima sessão acontece no dia 17 de setembro, às 19h.

