ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA DE VEREADORES DE
CANDELÁRIA
ATA Nº 10/2018
Aos trinta dias do mês de abril do ano dois mil e dezoito, às dezenove
horas, na sede do Poder Legislativo realizou-se a décima Sessão Plenária Ordinária, sob
a presidência do Ver. Marco Larger e contou com a presença dos Vereadores, exceto do
Ver. Cristiano Becker.
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 em discussão e votação a Ata do dia 23
de abril de 2018, que foi aprovada por unanimidade. Também foi solicitado à mim,
Assessora Legislativa, que realizasse a leitura das correspondências da Mesa Diretora:
Projetos de Lei nºs 042 e 043/2018, oriundos do Poder Executivo Municipal.
A seguir, o sr. Presidente registrou que recebemos hoje, na Sala de
Reuniões, a visita da Secretária Municipal de Assistência Social, sra. Marta Emell; da
advogada e coordenadora do CREAS, sra. Maristela Rohlfes e da psicóloga do CREAS,
sra. Flavia Stülp, que vieram à Casa, para divulgar e falr sobre a corrida e caminhada
denominada “ Faça Bonito”, que acontecerá no próximo dia 20 de maio de 2018, alusivo
ao Dia Nacional de Combate ao abuso e a exploração sexual contra criança e adolescente.
Logo em seguida, o sr. Presidente convidou para fazer uso da Tribuna a
sra. Patricia Stefanello, Presidente da Comissão Organizadora da ExpoCande, que
utilizou o espaço concedido 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,
salientando que a equipe de voluntários vem trabalhando incansavelmente para que a
população possa desfrutar de uma excelente festa com variadas atrações.
No Expediente o primeiro a fazer uso da palavra foi o Ver. Gésimo
Bernardy, realizando as saudações costumeiras a todos. Registrou em nome das famílias
Bernardy e Muller, agradecimentos a todos que participaram da inauguração da agro
comercial Boa Safra, na última sexta-feira, dia 27 de abril, na localidade de Faxinal de
Dentro, município de Vale do Sol. Finalizando o seu pronunciamento, pediu a remessa
de ofício ao Prefeito e à Secretária Municipal de Saúde, pedindo informações a respeito
do funcionamento do Posto de Saúde do Pinheiro, já que não tem médicos atendendo no
local.
A seguir, manifestou-se o ver. Ilceu Pohlmann, realizando as saudações
costumeiras a todos. Solicitou tão somente, o envio de ofício ao Secretário de Obras,
agradecendo a realização de patrolamento nas estradas da Picada Escura e do Faxinal dos
Portos,pedindo ainda, que seja feita a recuperação da estrada dos Pires e do corredor do
Jair Mariano.
Rui Beise também fez uso da palavra, realizando as saudações costumeiras
a todos. Inicialmente falou a respeito da campanha de vacinação contra a gripe,
informando que a imunização está sendo realizada junto à Secretaria de Saúde. Lembrou
a seguir, que a população tem até o dia 09 de maio para regularizar a situação do seu título
de eleitor junto à Justiça Eleitoral. Também referiu-se sobre a corrida e caminhada Faça

Bonito, que acontece no dia 20 de maio e está sendo organizada pela Secretaria de
Assistência Social. A seguir, registrou seus cumprimentos aos sócios Ivã Bernardy e ao
Sinésio Muller pela inauguração no dia 27 de abril de uma ampla loja de insumos e
implementos agrícolas, no Faxinal de Dentro. Também parabenizou os proprietários da
Loja Líder Embalagens que inaugurará no dia 02 de maio, bem como aos proprietários da
loja da Vivo que inaugurou nesta segunda-feira, ressaltando que é muito importante ver
que as empresas têm buscado investir em nosso município. Registrou ainda,
cumprimentos aos proprietários da Agrican pela inauguração do novo escritório, sendo
que esta empresa atua há 16 anos em Candelária. Também desejou sucesso ao Aurildo e
ao Dudu que estão em novo endereço da distribuidora do Duduzão, que agora está
estabelecido ao lado do bar do Velocino. Registrou que agora é preciso que a
Municipalidade se preocupe com o trânsito do bairro Rincão Comprido, referindo que os
moradores estão formulando um abaixo assinado reivindicando melhorias no trânsito do
bairro, e por isso, pediu o envio de ofício ao Prefeito para que se estude a instalação de
sinaleira, quebra-molas ou rotula na Av. Getúlio Vargas e Rua Gaspar Silveira Martins.
Após, fez uso da palavra o Vereador Celso Gehres, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente desejou sucesso à Comissão Organizadora
da ExpoCande, salientando que Candelária sempre obteve sucesso na realização das suas
feiras, ressaltando que nossa comunidade tem uma característica peculiar que é a forma
cordial e educada de receber seus visitantes, lembrando que a primeira edição levava o
nome de “Mostra de Candelária”, e é de suma importância que o Município angarie
credibilidade com a realização da feira. A seguir, 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. Já ao Departamento Municipal de Iluminação Pública, pediu a
recuperação das luminárias da localidade de Rincão da Lagoa. Também registrou seus
cumprimentos à família Bernardy e Muller pelo empreendimento inaugurado na última
sexta-feira, dia 27 de abril.
Intervenção da Verª Jaira Diehl, sugerindo que o Ofício seja em nome da Câmara de
Vereadores.
Continuando o seu pronunciamento, o Ver. Celso disse que no dia 28 de abril comemorase o Dia da Educação, falando da importância do assunto na vida de todos nós e
finalizando o seu pronunciamento, desejou cumprimentos à todos os trabalhadores pela
passagem do dia, em 1º de maio.
Jaira Diehl também fez uso da palavra, realizando as saudações
costumeiras a todos. Inicialmente, convidou toda a população a prestigiar a 9ª
ExpoCande, que acontece de 03 à 06 de maio de 2018. A seguir, pediu 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, indagando ainda, se houve queda no número dos
procedimentos realizados naquele hospital, narrando uma situação ocorrida com um
morador de Candelária que estava com fratura no membro inferior e teve sua cirurgia
remarcada cinco vezes. Também pediu o envio 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, indagando ainda, se
o artroscópio já foi adquirido. Ao Prefeito pediu o encaminhamento de ofício para que
seja feita a colocação de material na esquina da rua 18 de outubro com a rua 24 de maio.
E por fim, alertou a população que precisa se deslocar ao município de Sobradinho, que
tenha cuidado redobrado ao trafegar por aquela rodovia, considerando que existem

trechos que não há sinalização de trânsito. Finalizando o seu pronunciamento, desejou
um feliz dia do trabalhador a todos.
Finalizando as inscrições no Expediente manifestou-se a Verª. Cristina
Rohde, realizando as saudações costumeiras a todos. Inicialmente, falou a respeito do
plantão das farmácias, informando que nos próximos dias estará sendo protocolado na
Câmara um Projeto de Lei que regulamentará o plantão noturno das farmácias situadas
em Candelária. A seguir, fez um apelo ao Poder Executivo, especialmente a respeito da
confecção das carteiras de identidade em nosso município, ressaltando que está sendo
procurada por vários moradores que indagam quando o serviço voltará a ser
disponibilizado à população, pedindo por isso, o envio de ofício ao Prefeito para que
agilize o restabelecimento deste serviço, frisando que irá à Porto Alegre durante a semana
para verificar onde está o impasse.
Intervenção da Verª. Maria de Lurdes Ellwanger, informando que atualmente somente a
farmácia São João está fazendo o plantão noturno.
Intervenção da Verª Jaira Diehl, comentando 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.
Retomando a palavra, a Verª. Cristina falou ter participado da 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, pedindo porém,
que seja feita a colocação de material na estrada da Picada Escura nas proximidades da
residência de Arno Schultz. Finalizando o seu pronunciamento, parabenizou todos os
trabalhadores pela passagem do seu dia em 1º de maio.
Na Ordem do Dia foi apreciado o Projeto de Lei nº 043/2018, que “
Autoriza o Executivo Municipal a adquirir uma fração de terras com 51.069m² de
propriedade de Delmar Adalberto Krug e dá outras providências”, que foi aprovado
por unanimidade. Já o PL nº 042/2018 tramita nas Comissões Competentes.
Não houve inscritos no Grande Expediente.
Nada mais havendo a ser tratado, o sr. Presidente agradeceu a presença de
todos, convidando-os a participar da próxima Sessão no dia 07 de maio de 2018, às 19.00
horas, na sede do Poder Legislativo, declarando encerrada a presente Sessão, às 20h
20min.. Do que para constar, eu, ________________________ISABEL ELLWANGER,
ASSESSORA LEGISLATIVA, escrevi a presente Ata para ser apreciada na próxima
Sessão. Sala das Sessões, 03 de maio de 2018.
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