ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA DE VEREADORES DE
CANDELÁRIA
ATA Nº 008/2018

Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às
dezenove horas, na sede do Poder Legislativo, realizou-se a oitava Sessão Plenária
Ordinária, sob a presidência do Ver. Marco Larger e contou com a presença dos
Vereadores, exceto da Verª. Jaira Diehl que não compareceu à Sessão por encontrar-se
em consulta médica em Santa Cruz do Sul.
No horário aprazado, havendo número legal, o sr. Presidente declarou
aberta a presente Sessão, solicitando a mim, Assessora Legislativa, que realizasse a leitura
de uma passagem bíblica e em seguida, colocou a Ata do dia 09 de abril em discussão e
posterior votação, oportunidade em que foi aprovada por unanimidade. O sr. Presidente
solicitou a mim, que realizasse a leitura das correspondências da Mesa Diretora: Projeto
de Resolução nº 004/2019; Projetos de Lei oriundos do Poder Executivo nº 037, 038, 039,
040 e 041/2018 e convite para participar da festa da comunidade Evangélica Luterana
Cristo da Linha Facão no dia 22 de abril de 2018.
No Expediente o primeiro inscrito foi a Vereadora Cristina Rohde,
realizando as saudações costumeiras a todos. Imediatamente, pediu o envio de ofício à
Secretária Municipal de Saúde, com cópia ao Prefeito, questionando o motivo de não ter
mais o plantão de farmácias 24 horas, ressaltando que na legislatura passada, havia
situação semelhante acontecendo, e após diversas reuniões o problema foi solucionado,
considerando que o plantão se faz necessário. A seguir, teceu comentários sobre a 18ª
Olimpíada Rural e o 31º Encontro Municipal de Jovens Rurais, que aconteceu no último
final de semana, no Salão Rohde, oportunidade em que comemoraram também, o Dia
Municipal dos Jovens Rurais, relatando todas as modalidades que foram disputadas na
olimpíada e enalteceu a grandiosidade do evento promovido pela Acanjur, parabenizando
todos os grupos de jovens que participaram do evento, especialmente aos grupos que se
sagraram vencedores: Linha Alta em 1º lugar; Vila Passa Sete/Linha do Rio em 2º lugar;
Picada Escura em 3º lugar e a Linha Curitiba que conquistou o 4º lugar, agradecendo o
apoio dedicado pela Prefeitura para que o evento fosse realizado, agradecendo e elogiando
a extensionista da Emater, sra. Elaine Skolaude.
A seguir. Manifestou-se o Ver. Jairo Radtke, realizando as saudações
costumeiras a todos. Inicialmente parabenizou a juventude rural pela realização da 18ª
Olímpiada Rural e do 31º Encontro Municipal de Jovens Rurais. A seguir disse ter ouvido
muitos comentários a respeito do baixo preço ofertado para a compra do tabaco. Noticiou
ainda, que Candelária irá receber mais uma extensão da empresa calçadista Beira Rio,
salientando os empregos que serão gerados, parabenizando o Executivo Municipal por ter
trabalhado para que essa boa notícia se concretizasse. Desejou por fim, uma boa semana
à todos.
Jorge Willian Feistler também manifestou-se, realizando as saudações
costumeiras a todos. Inicialmente, associou-se com o pedido realizado pela colega
Cristina Rohde, a ser enviado à Secretária Municipal de Saúde, questionando quanto ao

funcionamento do plantão da farmácia municipal, falando ainda, a respeito do plantão das
farmácias privadas, afirmando que a Farmácia São João já está há um mês sem realizar o
plantão, ressaltando que o Executivo precisa se mobilizar e solucionar esse problema
junto com os estabelecimentos farmacêuticos. Solicitou ainda, o envio de ofício ao
Prefeito, para que informe como está o andamento do Processo Seletivo Simplificado
para contratação de agentes de saúde, lembrando que o contrato das agentes está vencendo
e que ainda não teve notícia sobre a realização do certame. Já à Secretaria de Obras,
questionou quando será efetuado reparo nas estradas do Alto Passa Sete, Roncador e
estradas da região da serra, que estão em precárias condições de trafegabilidade.
Intervenção do Ver. Gésimo Bernardy, dizendo que recebeu ligação de produtores do
Passa Sete, reclamando que as agroindústrias estão deixando de vir colher os produtos
por eles fabricados, haja vista a má condição da estrada, e que se nada for feito, irão
promover uma manifestação em frente à Prefeitura, segundo os moradores, ressaltando
que igualmente se encontra em má condição de trafegabilidade da estrada da localidade
de Santa Fé, especialmente nas proximidades da residência de Ani Soares.
Retomando a palavra, o Ver. Jorge Willian disse que todas as localidades estão precisando
com urgência de patrolamento e recuperação, citando como exemplo a estrada da
localidade do Roncador, frisando que não tem cabimento as agroindústrias não venderem
seus produtos por causa da condição da estrada. Intervenção da Verª. Cristina Rohde,
lembrando que várias sugestões foram dadas ao Secretário de Obras, salientando que do
jeito que está, o trabalho está muito moroso.
Continuando o seu pronunciamento, o Ver. Jorge Willian pediu o envio de ofício ao
Prefeito, indagando quando será iniciado o trabalho de emissão das carteiras de identidade
pelo município, sendo que a Lei já foi aprovada e que o servidor já está lotado no setor.
Finalizando o seu pronunciamento, reiterou pela sexta vez, o pedido de envio de ofício
ao Prefeito, solicitando a remessa da listagem de cargos em comissão do executivo,
contendo o nome, o cargo e o respectivo salário.
Intervenção do Presidente, Ver. Marco Larger, sugerindo que no ofício se peça também
qual função de cada servidor.
O próximo inscrito no Expediente foi o ver. Rui Beise, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente disse que no dia 14 de abril foi comemorado
o Dia da Conservação do Solo, ressaltando o seu valor inestimável e a sua importância.
Associou-se ao cumprimentos externados à Acanjur e aos grupos de jovens rurais pela
realização da 18ª Olimpíada Rural e do 31º Encontro municipal de jovens rurais. Também
reclamou a respeito da precariedade das estradas, especialmente do Quilombo, sua terra
natal, que também está precisando de recuperação. A seguir, pediu o envio de ofício ao
Prefeito, parabenizando pela realização da I Conferência da Cidade, sugerindo que seja
visto com cautela o problema entre as ruas Gaspar Silveira Martins e Av. Getúlio Vargas,
no Rincão Comprido, considerando que os moradores estão preocupados com os
inúmeros acidentes de trânsito que estão sendo registrados naquele local, e que seja
estudada uma maneira de diminuir os acidentes que ali são registrados.
Finalizando, fez uso da Tribuna o Ver. Marco Larger, realizando as
saudações costumeiras a todos. Imediatamente, pediu o envio de ofício de ofício ao
Prefeito, questionando se há algum projeto para calçamento da rua Paulo Afonso Jacobi,
na Vila Botucaraí, sugerindo que se não houver projeto em andamento, que seja colocado
material naquela via, pois os estudantes estão reclamando do barro existente no local.
Intervenção do Ver. Celso Gehres, lembrando que havia uma previsão para a realização
de tal obra.
Intervenção da Verª Cristina Rohde, dizendo que os moradores da Vila Botucaraí também
lhe comunicaram o problema naquela rua, especialmente quanto ao barro.

Intervenção do Ver. Jorge Willian Feistle, lembrando que o colega Gésimo Bernardy
elaborou emenda ao orçamento que prevê a destinação de valor para a realização de tal
obra.
Retomando a palavra o Ver. Marco Larger disse que o Executivo deveria ser mais sério
no envio das respostas solicitadas pelo Legislativo. Falando a respeito das condições das
estradas do interior, lembrou que pediu que o Secretário de Obras remetesse ofício à Casa,
informando quando todas as máquinas estariam funcionando e trabalhando para a
recuperação das estradas, todavia, até hoje nenhum ofício com essa informação foi
protocolado na Câmara. Também reclamou a respeito da péssima condição de
trafegabilidade da estrada do Roncador. Após, pediu o envio de ofício ao Prefeito com
cópia ao Secretário de Obras, requerendo a realização de patrolamento na estrada do
Roncador, lembrando que se aproxima a festa anual daquela localidade, mais
especificamente no dia 13 de maio, ressaltando que já que o maquinário é pouco, e a
municipalidade poderia contratar empresa que realizasse o trabalho de hora/máquina.
Intervenção do Ver. Gésimo Bernardy , lembrando que também deu essa sugestão ao
Secretário e ao Prefeito, afirmando que o Executivo só procura os Vereadores quando lhe
convém, não havendo um auxílio mútuo de forma contínua.
Logo após, o sr. Presidente leu documento recebido da Gerência de
Recuperação de Receitas da RGE SUL, no qual expõe sobre um débito da Sociedade
Beneficente Hospital Candelária para com a empresa que estaria em aberto desde o mês
de novembro de 2011, pedindo por isso, o envio de ofício ao Prefeito e ao Presidente do
Hospital Candelária questionando se é verídico o que está escrito no Ofício da empresa e
que foi encaminhado ao Legislativo.
Na Ordem do Dia foi apreciada somente a Proposição de autoria da Verª
Maria de Lurdes Ellwanger, que propõe a homenagem ao Grupo Freundenkreis, através
de Sessão Solene a ser realizada no dia 23 de Julho de 2018, na sede deste Poder, em
homenagem aos 41 anos de existência da entidade, oportunidade em que manifestaramse favoráveis à Proposição e apoiaram: a Verª Cristina Rohde; Vereadores Cristiano
Becker, Marco Larger, Jairo Radtke, Jorge Willian Feistler, e em votação, a Proposição
foi aprovado por unanimidade. Já os Projetos de Lei nº s037, 038, 039, 040 e 041/2018
tramitam nas Comissões Competentes.
No Grande Expediente o primeiro inscrito foi o Ver. Celso Gehres,
elogiando Elogiou a colega Lurdes Ellwanger pela proposição de homenagem ao grupo
Freundenkreis, ressaltando que a iniciativa de valorizar a cultura e preservar a memória
daqueles que trazem diversão e entretenimento às pessoas. Sobre o PIB do Rio Grande
do Sul, falou sobre a exportação do tabaco, referindo que houve um crescimento de
103%., citando que a soja teve um aumento de 47% com relação ao ano passado.
Reportando-se a respeito da instalação de nova extensão da empresa Beira Rio no
Município, citado pelo colega Jairo, disse que ficou contente com a notícia, mas
preocupa-se com o êxodo rural, citando que o Poder Público deve apoiar a agricultura. A
seguir, parabenizou o grupo de jovens rurais vencedor da Linha Alta que conquistou o 1º
lugar na 18ª Olimpíada Rural, bem como a Vila Passa Sete/Linha do Rio que conquistou
o 2º lugar, a Picada Escura em 3º lugar e a Linha Curitiba que ficou em 4º lugar.
Referindo-se a respeito do Dia de Preservação do Solo, disse ter participado durante a
realização da Expoagro Afubra, de uma reunião do Comitê Pardo, cujo tema era a
preservação do solo, ressaltando que a forma de manejar o solo leva diretamente à
preservação da água.
Intervenção da Verª. Maria de Lurdes Ellwanger, afirmando que também se preocupa
com a questão do êxodo rural.

Retomando a palavra, o Ver. Celso Gehres disse que a industrialização é necessária,
todavia o Poder Público precisa se preocupar com o êxodo rural. Finalizando o seu
pronunciamento, disse que as ruas Paul Harris e Duque de Caxias serão calçadas em
breve, referindo que a licitação já está em seus tramites finais.
O Ver. Rui Beise também fez uso da palavra, convidando a todos, que
participem da festa anual da Comunidade Evangélica Luterana Cristo da Linha Facao,
que irá acontecer no dia 22 de abril de 2018.
Novamente retornou à Tribuna a Verª. Cristina Rohde, reforçando o quanto
é importante que as comunidades tenham o seu local adequado de encontro para
realização das reuniões e festividades. Referindo-se a respeito do êxodo rural, disse que
é muito importante que o Município receba mais indústrias, mas da mesma forma é
importante que o êxodo rural seja evitado, e por isso, os agricultores devem ser melhor
assistidos com estradas em boas condições de trafegabilidade. Voltando a falar na
Acanjur, citou sobre a organização das reuniões e das festividades e disse que irá
conversar com o Prefeito Paulo Butzge para que este avalie a possibilidade de ceder
espaço à Acanjur para que estes possam ter sua própria sede, afirmando que irá batalhar
para que a Acanjur possa ter sua própria sede.
Também fez uso da palavra o Ver. Aldomir dos Santos Severo, realizando
as saudações costumeiras a todos. Inicialmente agradeceu aos colegas pelas mensagens
de conforto recebidas pelo falecimento da sua mãe, ocorrido na semana passada. A seguir,
falou a respeito do plantão das farmácias no Município, lembrando que há anos a exsecretária de saúde, Rosani Moura, convocou os proprietários das farmácias para uma
reunião e foi fechado acordo entre as farmácias quanto a forma que seria realizado o
plantão, salientando que a farmácia São João não respeitou a regra que foi imposta no
acordo, e por esse motivo várias farmácias deixaram de fazer o plantão, sugerindo que
seja marcada uma reunião com todos os proprietários de farmácias do município para que
haja um consenso quanto a forma que o plantão deverá acontecer.
Intervenção da Verª. Cristina Rohde, dizendo que pediu o envio de ofício a Secretária de
Saúde, justamente para ter maior informação sobre o que está acontecendo.
Por fim, o Ver. Aldomir referiu que é preciso haver um acordo para que a população não
seja prejudicada.
Finalizando as inscrições no Grande Expediente, manifestou-se o Ver.
Jorge Willian Feistler, apoiando a ideia da colega Cristina sobre a doação de espaço para
que a Acanjur possa ter sua sede, ressaltando que a Acanjur não é apenas um grupo de
jovens rurais, e sim, um dos maiores e mais organizados grupos do Município e da região,
referindo ainda que é a associação que contribui para que o êxodo rural seja evitado. A
seguir, disse ser favorável a instalação de indústrias em nosso Município, mas também é
favorável que seja dedicado um incentivo maior pela Municipalidade a essa associação.
Intervenção do Ver. Celso Gehres, concordando com a posição do colega e citou que todo
contexto precisa ser valorizado.
Retomando a palavra, o Ver. Jorge Willian disse que as reivindicações feitas pelos
agricultores são mínimas, citando como exemplo as estradas em boas condições, água
potável nas localidades etc.
Intervenção do Ver. Aldomir Severo, concordando e disse que o Poder Público precisa
dar incentivo ao jovem para que este permaneça na agricultura.
Continuando o seu pronunciamento, o Vereador Jorge Willian ressaltou que tudo que
consumimos é devido ao trabalho do agricultor. A seguir, falou sobre o calçamento das
ruas Duque de Caixas e Paul Harris, citando que tal obra só poderá ser realizada pois o
Deputado Luis Carlos Heinze encaminhou emenda parlamentar para tanto., da mesma
forma, citou que a rua 15 de novembro, inaugurada a poucos dias, só saiu do papel porque

vários Deputados, incluindo o Deputado Sérgio Moraes que encaminhou emenda
parlamentar no valor de R$ 400 mil, para que a obra pudesse ser realizada, criticando o
fato de que pessoas que estão pensando em se candidatar a cargos políticos para a eleição
de outubro, estejam utilizando recurso alheio para se promover, citando como exemplo o
Secretário do Estado, que veio inaugurar a rua 15 de novembro, sem sequer ter colaborado
financeiramente para a realização da obra, dizendo por fim, “ que o povo não é bobo e
não se deixará fazer de bobo por falsas promessas eleitoreiras”.
Nada mais havendo a ser tratado, o sr. Presidente agradeceu a presença de
todos, convidando-os a participar da próxima Sessão no dia 23 de abril de 2018, às 19.00
horas, declarando encerrada a presente Sessão, às 20h40min Do que para constar, eu,
ISBEL ELLWANGER, ____________________________, Assessora Legislativa,
escrevi apresente Ata para ser apreciada na próxima Sessão. Sala das Sessões, em 19 de
abril de 2018.
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