ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA D VEREADORES DE
CANDELÁRIA
ATA Nº 28/2018

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoitos, às
dezenove horas, na sede do Poder Legislativo, realizou-se a vigésima oitava 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 03 de setembro ( Ordinária) e do dia 06 de
setembro ( Extraordinária), cujas cópias foram encaminhadas para o e-mail de cada
Vereador(a), e discussão e posterior votação, oportunidade em que foram aprovadas
por unanimidade. Logo a seguir, o sr. Presidente solicitou a mim, que realizasse a leitura
das correspondências da Mesa Diretora: Projeto de Lei nº 089/2018 oriundo do Poder
Executivo Municipal e Convite para participar da Seminário Suicídio em Pauta 2ª
Edição, no dia 12 de setembro de 2018, às 13h30min, na sede da Acic..
A seguir, o sr. Presidente disse “ que a Semana Farroupilha é um
momento especial de culto às tradições gaúchas, transcendendo o próprio Movimento
Tradicionalista Gaúcho, e ela envolve praticamente toda a população do Estado, se não
fisicamente nos locais organizados para festejos, participando das iniciativas do
comercio, dos serviços públicos, das instituições financeiras ou das industrias. A
Semana Farroupilha é regulada por uma Lei Estadual e regulamentada por um Decreto
e as comemorações da Revolução Farroupilha relembra a Guerra dos farrapos contra o
Império, de 1835 à 1845. A Chama Crioula é o fogo que simboliza fertilidade, calor,
claridade, ardor, paixão, hospitalidade e coragem. Simboliza enfim, a Tradição Gaúcha
e representa o gaúcho idealizado no espírito heroico dos Farroupilhas, com os ideais de
justiça e liberdade, visando a aproximação dos povos”. A seguir, convidou para fazer
uso da Tribuna a Patroa do CTG Sentinela dos Pampas, sra. Alexandra Binni, para
explanar a respeito da Semana Farroupilha, e em seguida, esta convidou o sr. Lucas
Carvalho para fazer uma declamação da Tribuna da Casa.
No Expediente o primeiro a manifestar-se foi o Ver Cristiano Pinto Becker,
realizando as saudações costumeiras a todos, especialmente à patroa do CTG
Sentinela dos Pampas Alexandra Binni e ao declamador do CTG Lucas Carvalho,
saudando-o pela bela declamação. A seguir falou ter recebido muitas reclamações
dando conta do péssimo estado de conservação em que se encontra a ERS-410, artéria
que leva ao Pinheiro, que encontra-se em estado deplorável e pôde conferir
pessoalmente como está o local, pedindo por isso, o envio de ofício ao Daer de
Cachoeira do Sul e à Direção geral do Daer, em POA, para que seja determinado com
a maior urgência possível, a recuperação do trecho que não é asfaltado da ERS-410,

propiciando condições de trafegabilidade aos inúmeros agricultores que necessitam
transitar por esta via diariamente.
A seguir, fez uso da palavra o Ver. Jairo Samuel Radtke, realizando as
saudações costumeiras a todos, especialmente à patroa do CTG e ao declamador que
se fazem presentes à nossa Sessão. Inicialmente, pediu o envio de ofício aos cavaleiros
do CTG Sentinela dos Pampas, cumprimentando-os por conduzirem a centelha da
Chama Crioula de Soledade até nosso Centro de Tradições Gaúchas. Já à Direção
Geral do Daer, pediu o encaminhamento de ofício para que seja analisada e averiguada
a sinalização existente na ERS-400, km 06, local onde existem taxões no meio da faixa
que é continua, e a lateral da artéria não permite que os veículos acessem o
acostamento, sendo que a sinalização no local não está correta e adequada, e por isso,
acidentes poderão ocorrer no local.
Logo após, manifestou-se o ver. Celso Gehres, realizando as saudações
costumeiras a todos, especialmente a patroa do CTG e o declamador Lucas Carvalho.
A seguir, cumprimentou a comunidade Emanuel, da Linha Palmeira pela excelente festa
realizada no domingo, próximo passado, com uma culinária ímpar, ótima organização
e recepção. Elogiou e cumprimentou ainda, a equipe da Secretaria Municipal de
Educação que organizou a Caminhada Cívica, no dia 07 de setembro, próximo passado,
enaltecendo quanto é importante que nossas crianças cultivem o civismo. Parabenizou
ainda, a declamação temática de Lucas Carvalho nesta noite, da Tribuna da Casa,
enfatizando que falta muito respeito e poucos valores, cumprimentando a patroa do CTG
Sentinela dos Pampas, sra. Alexandra Binni, pela organização, embelezamento e
dedicação no trabalho que presta na sede do Centro de Tradições Gaúchas e na
organização desta Semana Farroupilha. A seguir, registrou que aproximadamente 15
dias atrás, solicitou à Secretaria de Obras, providências para que fosse feita a
recuperação das estradas da região serrana, sendo que a empresa Otto enfrenta
dificuldades de transitar, tal o estado das artérias, frisando que estes problemas
pontuais devem ser tratados com emergencialidade, reiterando pedido para que estas
estradas sejam atendidas e recuperadas. Finalizando o seu pronunciamento, registrou
agradecimentos à Secretaria de Obras e equipe responsável, pela recuperação das
Ruas Garibaldi, Jacob Steil Filho e Jango Ribeiro, que também careciam de
patrolamento.
Ilceu Pohlmann também fez uso da palavra, realizando as saudações
costumeiras a todos. Inicialmente solicitou o envio de ofício ao Secretário de Obras,
registrando agradecimentos pelo patrolamento das ruas do bairro Vale Verde, bem
como a estrada do Faxinal dos Porto que estavam em precárias condições de
trafegabilidade. A seguir disse que há poucos dias esteve no Roncador juntamente com
a colega Maria de Lurdes e Jorge Willian, e as estradas para lá também estão em
péssimas condições de trafegabilidade e estiveram em comitiva no gabinete do Prefeito,
pedindo providências a respeito da estrada do Roncador, solicitando que o Executivo
Municipal providencie na recuperação daquela estrada, também do Arroio Lindo, os
corredores e arredores, ressaltando que os Vereadores estão engajados nas causas
da população e na busca de soluções para os problemas que a população vivencia,
alertando a população que mais um pleito se aproxima e necessário se faz que as
pessoas tenham cuidado com os políticos que nunca vieram para o Município e agora
querem se chegar, com falsas promessas e que analisem bem os candidatos que
existem para depositar seu voto e que as pessoas também não anulem seus votos, por
estarem decepcionados com a política, e não aceita e nem trabalha para candidatos
que não trazem recursos e trabalham por Candelária.

A seguir, fez uso da palavra a Verª. Jaira Diehl, realizando as saudações
costumeiras a todos. Inicialmente, registrou cumprimentos à comunidade Emanuel da
Linha Palmeira, pela bela festa realizada no domingo, próximo passado, elogiando a
excelente culinária e ótima recepção que todos tiveram. Também cumprimentou a
comunidade Cristo Redentor da Vila União, por sua festa realizada também naquele
domingo. Registrou cumprimentos ainda, à todos os estudantes e escolas que
participaram da Caminhada Cívica no dia 07 de setembro, próximo passado,
ressaltando “ que o patriotismo deve estar vivo em nós”. A seguir, registrou ao
Departamento Municipal de Iluminação Pública, a recuperação de lâmpadas na
localidade de Vila Fátima, defronte à Igreja do local, pedindo ainda, que seja feita a
recuperação da iluminação púbica na Vila União, nas proximidades da propriedade de
Astor Otto e em direção à comunidade Cristo Redentor e adiante, naquela localidade.
Reiterou ainda, pedido ao Secretário de Obras, para que seja feito o patrolamento das
estradas da Linha do Salso, Amoreiras e Linha Brasil e ali deve ser feita a colocação de
material. E finalizando o seu pronunciamento reclamou que por duas vezes pediu ao
Prefeito Municipal que encaminhasse à Casa a cópia do Plano do Magistério Público
Municipal, sendo que numa das vezes o Prefeito lhe respondeu de que iria ocorrer uma
reunião de finalização dos detalhes para tratar a respeito deste assunto, isso em 14 de
junho de 2018, e na ocasião solicitou ao Chefe do Poder Executivo que lhe informasse
a data da tal reunião, afim de que pudesse participar, o que não aconteceu, e
constantemente é indagada a respeito deste assunto por professores (as), reiterando
portanto, o envio de ofício ao Prefeito, para que encaminhe este material à Vereadora,
sendo que esta Casa Legislativa, constantemente, aprova um grande número de
contratações de professores, sendo que estas contratações, a contribuição é pelo INSS
e não Simprev, e enquanto que não houver a reforma no Plano do Magistério não aprova
a feitura de concurso público.
Também fez uso da palavra o Vereador Rui Beise, realizando as
saudações costumeiras a todos, reportando-se especialmente à patroa do CTG
Sentinela dos Pampas, Alexandra Binni e ao declamador do CTG Lucas Carvalho.
Iniciou seu pronunciamento dizendo” a melhor maneira de ser feliz é contribuir com a
felicidade dos outros”, com essa introdução falou da Semana Farroupilha, ressaltando
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 a legislação, pra que nossa tradição resgate o antepassado...”
“.....são dois momentos e um só povo; na cultura e no ativismo; forjado no heroísmo ds
guerras e revoluções; no culto das tradições de sorver mate cevado; de ter orgulho do
passado, de não renegar a história e de guardar na memória, as tradições de um
Estado...”, elogiando desta forma, a Sema Farroupilha e seus eventos que o CTG
Sentinela dos Pampas tem na programação. Disse ainda, que lhe chamou atenção
recentemente, um brique que acontecia junto à Praça Alberto B. da Silveira dos
Escoteiros, para angariar fundos, com objetivo de melhorar a sede, e passando pelo
local, pôde perceber que a calçada e o muro foram recuperados e o prédio também
está recebendo reparos, elogiando o belíssimo trabalho realizado pela Diretoria,
pedindo inclusive o envio de ofício à Diretoria, registrando cumprimentos pelo trabalho
desenvolvido com nossos jovens e crianças todos ensinamentos, e carinho dedicados
aos mesmos. A seguir, pediu o envio de ofício ao Prefeito, para que determine o setor
competente da municipalidade que verifique o péssimo estado em que se encontra a
calçada – o passeio público- defronte ao Banrisul, e após a farmácia São Joao,
considerando o grande fluxo de pessoas que por ali transitam diariamente, sem falar
ainda, o grande fluxo de clientes desta agência bancária, considerando que pode

acontecer algum incidente com alguma gestante, idosos ou pessoas portadoras de
necessidades especiais.
Intervenção do Ver. Cristiano Becker, sugerindo que esta correspondência seja também
encaminhada à Diretoria Geral do Banrisul.
Por fim o Vereador Rui falou a respeito da importância da Independência do Brasil e da
relevância do “ Dia do Fico”, contando brevemente a história destes fatos.
Finalizando as inscrições, manifestou-se o Ver. Marco Larger, realizando
as saudações costumeiras a todos, reportando-se especialmente à patroa do CTG
Sentinela dos Pampas e ao declamador do CTG Lucas Carvalho. Inicialmente, pediu o
envio de ofício ao Prefeito, para que informe o motivo que até agora não foi repassado
o valor referente o aluguel do prédio onde a Liga Feminina de Combate ao Câncer está
instalada, trata-se de R$ 6 mil, pois desde o começo deste ano, nada foi repassado à
entidade, inclusive se necessário for, a Câmara de Vereadores de Candelária devolverá
esse valor ao Executivo, para que seja repassado à Liga Feminina do Combate ao
Câncer, falando da relevância do trabalho prestado por esta entidade, na prevenção e
luta contra o câncer. E existe uma Lei de autoria do colega Celso Gehres, referente a
R$ 1.500,00 destinando este valor à Liga que também ainda não foi repassado.
Agradeceu ainda, os patroleiros pelo trabalho realizado em muitas estradas do nosso
interior, defendendo que nestes serviços devem ser feitos também os envaletamentos,
ressaltando que inúmeras estradas do interior ainda deverão receber a recuperação e
patrolamento. Lembrou ainda, que a partir deste dia de hoje, está de plantão a Farmácia
São Joao, ate a próxima segunda-feira, às 07.00hs da manha. Pediu a seguir, o envio
de ofício à Direção Geral do Daer de POA, para que seja providenciada uma
recuperação adequada junto a VRS-849, que leva à nossa Praia Carlos Larger, e que
se verifique o tipo de material que está sendo utilizado, “ pois o que lá colocaram parece
papelão”. Após, pediu o envio de ofício ao Prefeito e Secretário de Obras, para que
informe este Vereadores de quantos trator esteira a Municipalidade dispõe e o motivo
que um trator esteira encontra-se no interior há muito tempo e não está trabalhando.
Finalizando o seu pronunciamento, convidou a todos os desportistas a participar no
Gigante do Botucarai, no dia 15 de setembro, a partir das 20.00h jogo da Equipe do
Atlético que enfrentará a OMF de Carazinho, na Série Bronze.
Na Ordem do Dia inicialmente foi solicitada à Secretária que realizasse a
leitura do enunciado e justificativa do Projeto de Resolução nº Lei 010/2018, que “ Inclui
o Capítulo I A- dos Projetos de Lei de Orçamentos, junto ao Titulo 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”, e
em votação, foi aprovado por unanimidade.
No Grande Expediente manifestou-se somente a Vereadora Jaira Inês
Diehl, cumprimentando o colega Ilceu pelo seu pronunciamento, quando falava a
respeito da análise que todos devemos ter com os candidatos nesta eleição que se
aproxima, ressaltando “ que o voto não tem preço, mas tem consequências, e temos
que defender quem fez para Candelária”, lembrando que temos na Assembleia
Legislativa 55 Deputados Estaduais; 31 Deputados Federais do RS; 02 Senadores
representando o Estado, 01 Governador e 01 Presidente da República, sendo “ que a
nominata é muito grande, e são estes eleitos que darão o norte por quatro anos, e que
ninguém se deixe influenciar por A ou B e cada um vote conforme sua própria
consciência”, concluiu a Líder do PSB.

Nada mais havendo a ser tratado, o sr. Presidente agradeceu a presença
de todos, convidando-os a participar da próxima Sessão no dia 17 de setembro de 2018,
às 19.00h, e declarou encerrada a presente Sessão às 20.10n. Do que para constar,
eu, __________________________________, ISABEL ELLWANGER, Assessora
Legislativa, escrevi a presente Ata para ser apreciada na próxima Sessão. Sala das
Sessões, 12 de setembro de 2018.

VER. MARCO ANTÔNIO LARGER
PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO
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