Sessão ordinária, 30 de abril de 2018.
O presidente do legislativo Marco Antônio Larger (Progressistas), colocou a ata
da sessão do dia 23 de abril em votação, restando aprovada por unanimidade.
Na ocasião, Patrícia Stefanello utilizou a tribuna para convidar a comunidade e
ouvintes a participar da 9ª Expocande, que acontece dos dias 3 a 6 de maio de
2018, no Parque de Eventos. Registrou que a equipe de voluntários vem
trabalhando incansavelmente para que a população possa desfrutar de uma
excelente festa com variadas atrações.
O presidente externou convite feito pela secretária de Assistência Social, Marta
Emmel, convidando a comunidade para participar da corrida e caminhada “Faça
Bonito” que está sendo organizada pela secretaria de Assistência Social e que
acontecerá no dia 20 de maio. O evento é alusivo ao dia nacional de combate ao
abuso e exploração sexual contra a criança e ao adolescente.
PEQUENO EXPEDIENTE:
DANIEL BERNARDY (PDT) – Em nome das famílias Bernardy e Muller,
agradeceu a todos que participaram da inauguração da agro comercial Boa
Safra, realizada na última sexta-feira, dia 27, na localidade de Faxinal de Dentro,
município de Vale do Sol. Pediu a remessa de ofício ao prefeito e à secretária de
Saúde questionando sobre o funcionamento do posto de saúde do Pinheiro, já
que não tem médicos atendendo no local.
ILCEU POHLMANN (MDB) – Solicitou o envio de ofício ao secretário de Obras,
agradecendo a realização de patrolamento nas estradas da Picada Escura e do
Faxinal dos Portos. Pediu a recuperação da estrada dos Pires e do corredor do
Jair Mariano.
RUI BEISE (PDT) – Falou sobre a campanha de vacinação contra a gripe,
informando que a imunização está sendo realizada junto à secretaria de Saúde.
Comentou que a população tem até o dia 9 de maio para regularizar a situação
do título de eleitor junto à justiça eleitoral. Falou sobre a corrida e caminhada
Faça Bonito, que acontece no dia 20 de maio e está sendo organizada pela
secretaria de Assistência Social. Registrou seus cumprimentos ao Ivan Bernardy
e ao Sinésio Muller que inauguraram na última sexta-feira, dia 27, uma ampla
loja de insumos e implementos agrícolas. Também parabenizou os proprietários
da loja Líder embalagens que inaugurará no dia 2 de maio, bem como aos
proprietários da loja da Vivo que inaugurou nesta segunda. Beise ressaltou que
é muito importante ver que as empresas têm buscado investir em nosso
município. Felicitou os proprietários da Agrican pela inauguração do novo
escritório. Também desejou sucesso ao Arildo e ao Dudu que estrearam o novo
endereço da distribuidora do Duduzão. Comentou que agora é preciso que a
administração municipal se preocupe com o trânsito do bairro Rincão Comprido,
referindo que os moradores estão formulando um abaixo assinado vindicando
melhorias no trânsito do bairro, solicitando a instalação de sinaleira, rótula ou
quebra-molas entre as ruas Gaspar Silveira Martins e Getúlio Vargas.

CELSO GEHRES (Progressistas) – O vereador falou que Candelária sempre
obteve sucesso na realização das suas feiras, ressaltando que o candelariense
tem uma característica peculiar que é a forma cordial e educada de receber seus
visitantes. Lembrou que a primeira edição levava o nome de “Mostra de
Candelária”. Frisou que é de suma importância que o município angarie
credibilidade com a realização da feira. Pediu o envio de ofício ao secretário de
Obras, pedindo a realização de patrolamento na rua Princesa Isabel e
adjacências. Registrou que estão sendo recuperadas as estradas da região
serrana, solicitando reparo na estrada que dá acesso as localidades da Picada
Roos, Arroio Lindo, Alto da Légua e Três Pinheiros. Solicitou que o setor de
iluminação pública do município recupere as luminárias da localidade de Rincão
da Lagoa. Registrou seus cumprimentos à família Bernardy e Muller pelo
empreendimento inaugurado na última sexta-feira, dia 27. Registrou que no dia
28 de abril foi comemorado o dia da educação. Ao fim, desejou um feliz dia do
trabalhador a todos.
JAIRA DIEHL (PSB) – Solicitou o envio de ofício à Sra. Mariluci Reis,
coordenadora da 13ª coordenadoria regional da saúde, requerendo que seja
informado quanto que o hospital de Rio Pardo recebe mensalmente para ser
referência em traumatologia. Também questionou se houve queda no número
dos procedimentos realizados naquele hospital. A vereadora narrou situação
vivenciada por morador de Candelária que estava com fratura no membro inferior
e teve sua cirurgia remarcada cinco vezes. Pediu o encaminhamento de ofício
ao Sr. Fábio Ertel, diretor do hospital de Rio Pardo, questionando quantos
procedimentos de traumatopedia são realizados e o motivo de tanta demora em
realizar os procedimentos. Também questionou se o artroscópio já foi adquirido
pelo nosocômio. Jaira pediu a colocação de material na esquina da rua 18 de
outubro com a rua 24 de maio. Pediu que a população que precisa se deslocar
ao município de Sobradinho tenha cuidado redobrado ao trafegar por aquela
rodovia, considerando que existem trechos que não há sinalização de trânsito.
Ao fim, desejou um feliz dia do trabalhador a todos.
CRISTINA ROHDE (PSDB) – A vereadora voltou a falar sobre o plantão das
farmácias, informando que nos próximos dias estará sendo protocolado na casa
legislativa um projeto de lei municipal que regulamenta o plantão noturno das
farmácias situadas em Candelária. Fez um apelo ao poder executivo, mormente
quanto a confecção das carteiras de identidade em nosso município. Cristina
afirmou que está sendo procurada por vários moradores que indagam quando o
serviço voltará a ser disponibilizado à população. Dessa forma, a vereadora
pediu que o executivo municipal agilize o restabelecimento deste serviço. Lurdes
Ellwanger (PTB) informou que atualmente somente a farmácia São João está
fazendo o plantão noturno. Jaira Diehl (PSB) comentou que as escolas têm
exigido que os alunos apresentem seu documento de identidade, afirmando que
o município de Cachoeira do Sul emite o documento, desde que haja prévio
agendamento de atendimento pelo site. Cristina Rohde comentou que esteve na
festa anual da comunidade Santa Bárbara da Picada Escura, parabenizando os
organizadores do evento e a secretaria de Obras por ter realizado o reparo da
estrada que dá acesso a localidade. A vereadora pediu a colocação de material
na estrada da Picada Escura nas proximidades da residência de Arno Schultz.
Parabenizou os trabalhadores pela comemoração do dia 1º de maio.

ORDEM DO DIA:
Projeto de Lei nº 014/2018 - Dispõe sobre a divulgação das listagens dos
pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na
rede pública do Município de Candelária/RS e dá outras providências. De autoria
do Ver. Jorge Willian Feistler (PTB). Tramita nas comissões.
Projeto de Lei nº 029/2018- Autoriza o executivo municipal a contratar motorista
em caráter emergencial. Tramita nas comissões, aguardando resposta de ofício
remetido ao executivo.
Projeto de Lei nº 042/2018 - Autoriza o executivo municipal a contratar 01(um)
enfermeiro para atenção básica, em caráter emergencial. Tramita nas
comissões.
Projeto de Lei nº 043/2018 – Autoriza o executivo municipal a adquirir uma
fração de terras com 51.069m² de propriedade de Delmar Adalberto Krug e dá
outras providências. Aprovado por unanimidade.
>> A próxima sessão acontece no dia 7 de maio, às 19h.

