ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA DE VEREADORES DE
CANDELÁRIA

ATA Nº 12/2018

Aos sete dias do mês de maio do ano dois mil e dezoitos, às dezenove
horas, na sede do Poder Legislativo, realizou-se a décima segunda Sessão Plenária
Ordinária, sob a presidência do ver. Marco Larger e contou com a presença de dos
Vereadores, exceto do Ver. Rodrigo Freire que estava viajando, não chegando em tempo
para participar da Sessão.
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 30 de abril em discussão e
votação, oportunidade em que foi aprovada por unanimidade. Também foi solicitado à
mim, Assessora Legislativa, que realizasse a leitura das correspondências da Mesa
Diretora: Ofício 1202/2018 do Dep. Pompeo de Mattos indicando recursos para
Candelária no Orçamento; Convite do PDT para participar de reunião com visita do précandidato a Governador do Estado, sr. Jorge Jairo, no dia 11/05/2018 e Projetos de Lei
oriundos do Poder Executivo nºs 044, 045 e 046/2018.
No Expediente o primeiro inscrito foi o Ver. Gésimo Bernardy, realizando
as saudações costumeiras a todos. Imediatamente, pediu o envio de ofício ao Prefeito,
requerendo a informação sobre o gasto com combustível no ano de 2016, 2017 e de
janeiro a abril de 2018, indagando ainda, que valor está sendo pago pelo litro do diesel.
A seguir, solicitou o envio de ofício ao Secretário de Obras, pedindo que seja feito novo
reparo na estrada do Passa Sete, pedindo ainda, a realização de patrolamento na estrada
da Picada Roos, próximo às torres de energia e antigo britador. Solicitou informações ao
Secretário de Obras obras sobre o motivo dos caminhões da Prefeitura trafegarem em
pleno final de semana carregados de cascalho, frisando que este trabalho deve ser feito
durante a semana. Finalizando o seu pronunciamento, registrou agradecimentos em nome
dos proprietários do circo que estava no município, especialmente ao Vanderlei dos
Santos que cedeu os bois para que a apresentação de tourada fosse realizada.
A seguir, fez uso da palavra a Verª. Cristina Beatriz Rohde, realizando as
saudações costumeiras a todos. Imediatamente, pediu o envio de ofício ao Diretor do
Departamento de Iluminação Pública, requerendo o reparo de luminária na localidade da
Vila Botucaraí, defronte à residência de Olivia Rehbein Herbert. Ao Secretário de Obras,
pediu a realização de patrolamento na estrada velha da localidade Sesmaria do Pinhal,
salientando que já fez tal pedido duas vezes, mas nada até agora nada foi feito. Também
pediu a realização de patrolamento nas estradas da Linha Curitiba, Linha Brasil e na rua
da Praia, no bairro Costa Norte. A seguir, solicitou o envio de ofícios à nova corte da
mulher rural, eleita na última sexta-feira, dia 4 de maio, na 9ª Expocande, aproveitando a
oportunidade, para parabenizar a sra. Elaine Skolaude, extensionista da Emater e a
Marilda Alves, responsáveis pela organização do evento, nominando a nova corte eleita:
rainha Tânia Maria Immig, representante do grupo Alegria de Viver da localidade de

Linha Alta, princesas Fabrícia Cristina Markus, do grupo Unidas da Serra da Vila União
e Roseli Cristiana Lopes do grupo Boa Esperança da localidade de Passa Sete e a simpatia
Iria Faber, representante do Horto Medicinal Girassol.
Logo em seguida, fez uso da palavra o Ver. Celso Gehres, realizando as
saudações costumeiras a todos. Imediatamente, pediu o envio de ofício à Comissão
Organizadora da 9ª Expocande, cumprimentando pela excelente festa realizada no último
fim de semana, ressaltando a forma de evidenciar a Paleontologia foi o diferencial da
festa. Em seguida, pediu a realização de patrolamento na estrada do Roncador, já que
neste fim de semana será realizada a festa da comunidade Nossa Senhora de Fátima,
naquela localidade. A pedido de Alex Wegner, informou a todos, que acontecerá uma
reunião para eleição da diretoria definitiva da Associação da rede de água da Picada Roos,
Travessão Schoendfelt e Linha Brasil, dia 09 de maio, às 19 horas. Registrou a seguir,
que o Deputado Federal Luis Carlos Heinze esteve na Expocande na tarde de domingo,
participando da nossa festa, ressaltando que para Candelária é muito importante ter um
pré-candidato ao Governo do Estado. E finalizando o seu pronunciamento, informou que
houve a liberação de verba de R$ 220 mil para o calçamento das ruas Paul Harris e Duque
de Caxias.
Logo após, o Vereador Jorge Willian Feistler manifestou-se, realizando as
saudações costumeiras a todos. Imediatamente, pediu o envio de ofício à Comissão
Organizadora da 9ª Expocande, parabenizando-os pelo trabalho lá realizado e pelo
sucesso da feira, ressaltando a importância dada nesta edição da festa para a riqueza
Paleontológica que o Município possui. A seguir, solicitou o envio de ofício ao Gerente
Executivo do INSS de Santa Maria, Sr. Rodrigo Schneider Brasiliense, para que informe
esta Casa Legislativa por qual motivo Candelária não possui médico perito atuando na
agência do INSS desde o mês de outubro de 2017, salientando que muitas pessoas
precisam encaminhar benefícios e não possuem condições de se deslocar aos Municípios
de Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul ou Santa Maria para a realização de perícia. Dessa
forma, pediu que seja informada a previsão da retomada da realização de perícias aqui
em Candelária. Disse ainda, que entrou em contato com o sr. João Cardona, Gerente do
Instituto Geral de Perícias, sobre a emissão de carteiras de identidade no Município,
frisando que já que foi aprovado há meses o projeto de lei nº 012/2018 que autorizou o
Executivo a celebrar termo de cooperação com a Secretaria de Segurança Pública, todavia
o processo encontra-se parado junto a Assessoria Jurídica da Secretaria de Segurança
Pública, lamentando que o assunto ainda não tenha sido resolvido.
Cristiano Becker também ocupou a Tribuna, inicialmente para realizar os
cumprimentos habituais à todos. Imediatamente, informou que também entrou em contato
com o IGP e também recebeu a informação de que o processo está com a Assessoria
Jurídica daquele órgão, dizendo da importância de agendar reunião com a Gerencia do
Instituto para que seja dada atenção especial ao assunto e que o parecer da assessoria seja
concluído com brevidade, tendo em vista a importância da liberação para o Município
firmar esse Convênio e voltar a emitir as carteiras de identidade. Logo após, elogiou a
organização da 9ª Expocande pelo sucesso da feira, afirmando que ficou satisfeito ao ver
pessoas de diversos municípios vizinhos prestigiando a festa. Disse ainda, que esteve no
gabinete do Deputado Estadual Edson Brum para ver da possibilidade de retirada do
resíduo de asfalto da ERS 400 para colocação na ERS 410, ressaltando que o resíduo já
está sendo colocado na ERS 410, agradecendo ao parlamentar pelo apoio. Também pediu
o envio de ofício ao Prefeito, para que seja feita a recuperação da ponte pênsil da Prainha,

pois ela está balançando bastante, está com muitas tábuas quebradas, causando riscos aos
que por ela trafegam. Finalizando o seu pronunciamento, registrou cumprimentos a nova
corte da mulher rural.
Maria de Lurdes Ellwanger foi a próxima Vereadora a fazer uso da palavra,
realizando as saudações costumeiras a todos. Iniciou seu pronunciamento dizendo que a
9ª Expocande foi um sucesso total, frisando inclusive que devido ao sucesso da feira, até
congestionamento por excesso de veículos na rodovia de acesso pôde ser vivenciado,
tecendo comentários elogiosos a respeito da cerimônia de abertura, especialmente o
momento do nascimento do filhote do Candino e da Candina, o Dino Jr, elogiando ainda
os shows que foram proporcionados à população. Também registrou cumprimentos à
nova corte da mulher rural, eleita na última sexta-feira, dia 04 de maio, na Expocande,
cumprimentando também as mulheres todas que participaram do importante evento,
parabenizando especialmente a sra. Elaine Skolaude, extensionista da Emater, pela
organização de mais uma edição do evento. Finalizando o seu pronunciamento, disse que
esteve conversando com a sra. Liria Reis, enfermeira da Secretaria de Saúde, que
informou que o processo seletivo simplificado para a contratação de agentes de saúde
sairá em breve.
Logo em seguida fez uso da palavra o Ver. Rui Beise, realizando as
saudações costumeiras a todos. Iniciou seu pronunciamento elogiando o sucesso da 9ª
Expocande e informou que diversas pessoas de outros municípios parabenizaram a
grandeza e a organização do evento. A seguir, pediu o envio de ofício ao Departamento
Municipal de Trânsito, solicitando que seja recuperada a sinalização da rua Silvio Pinto,
já que as placas de sinalização estão apagadas e sujas. Alertou à comunidade que as
pessoas têm até o dia 09 de maio para regularizar o título de eleitor junto à Cartório
Eleitoral. Lembrou também aos munícipes, que a Secretaria de Saúde está aplicando a
vacina da grip. E finalizando o seu pronunciamento, alertou os produtores rurais sobre a
vacinação dos animais contra a febre aftosa, informando que a Inspetoria Veterinária já
está emitindo a declaração.
Também fez uso da palavra o Vereador Aldomir Severo, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente falou a respeito do sucesso da 9ª Expocande,
elogiando a organização do evento. A seguir, pediu a remessa de ofício ao CRVA da Vila
Botucaraí, indagando o motivo de tanta demora no atendimento à população, ressaltando
que foi procurado por diversas pessoas que narraram que precisaram ir de madrugada para
a fila do CRVA para retirar ficha, sendo que o atendimento está muito moroso.
Finalizando o seu pronunciamento, registrou cumprimentos a todas as mães que irão
comemorar seu dia no próximo domingo, dia 13 de maio.
Finalizando as inscrições, manifestou-se o Ver. Marco Larger, realizando
as saudações costumeiras a todos. Inicialmente disse ter recebido inúmeras reclamações
de moradores do interior que estiveram na Expocande visitando o estande do Poder
Legislativo, pedindo por isso, o envio de ofício ao Secretário de Obras, solicitando a
recuperação das estradas da região serrana, especialmente no Roncador, que terá a festa
anual da comunidade no fim de semana próximo vindouro; bem como, e no Arroio Lindo,
pois foi informado pelo morador Sidnei Coimbra que a estrada não oferece condições de
trafegabilidade, pedindo a colocação de cascalho naquela artéria. Logo após, solicitou o
envio de ofício ao Diretor do Departamento de Iluminação Pública, pedindo a instalação
de uma luminária na Linha do Rio, próximo ao ginásio do Olarias. Também pediu o envio
de ofício ao Secretário de Obras, para que seja feito reparos nas ruas Daltro Filho e
Herculano Manoel Ferreira. Falou ainda, que em julho do ano passado esteve no Ipergs
em Porto Alegre junto com o Prefeito, Vice-Prefeito e colegas Vereadores onde o

Executivo se comprometeu em remeter um Projeto de Lei autorizando o convênio do
Município com o Instituto, porém, até hoje, nada foi feito.
Intervenção da Verª. Cristina Rohde, dizendo que as pessoas que trabalham no comercio
não conseguem ir a outro Munícipio que tenha agência do Ipergs para ter atendimento,
tendo em vista o horário de funcionamento das agências.
Finalizando o seu pronunciamento, o Ver. Marco pediu que o Prefeito remeta à esta Casa
o Projeto de Lei para que seja autorizado o Convênio.
Na Ordem do Dia foi apreciado o PL nº 042/2018, que “ Autoriza o
Executivo Municipal a contratar 01(um) enfermeiro para atenção básica, em caráter
emergencial”, que em votação foi aprovado por unanimidade. Por fim, foi apreciado
e aprovado por unanimidade o PL nº 044/2018, que “ Autoriza o Executivo
Municipal a prorrogar o contrato emergencial de que trata a lei municipal nº
1.394/1” Jà o Projeto de Lei nº 045/2018 tramita nas Comissões Competentes.
No Grande Expediente a primeira a manifestar-se foi a Verª. Cristina
Rohde, cumprimentando a Comissão Organizadora da 9ª Expocande, ressaltando que a
festa superou todas as expectativas, especialmente no que diz respeito a riqueza
Paleontológica que o Município possui e que foi bastante evidenciado durante a feira,
inclusive os moradores de outros Municípios ficaram impressionados com o tamanho do
Parque de Eventos de Candelária, e durante a festa, conversou com a sra. Andreia
Mundstock, candelariense que é organizadora da Oktoberfest de Santa Cruz do Sul, que
afirmou ter ficado surpresa com a grandiosidade da Expocande, parabenizando a
imprensa e a assessoria de comunicação contratada para fazer a divulgação da feira.
Também registrou cumprimentos à todos que expuseram seus produtos, seja na
agroindústria ou na feira comercial, elogiando a exposição dos painéis confeccionados
pelas escolas que participaram do projeto Nossa Riquezas, formulado pelo Poder
Legislativo. Finalizando o seu pronunciamento, desejou um feliz dia das mães a todas.
Jaira Diehl fez uso da palavra solicitando, apesar de forma antirregimental
o envio de ofício ao Curador do Museu, sr. Carlos Rodrigues, pela dedicação e pelo
trabalho incansável que ele realiza expondo e evidenciando a Paleontologia em nosso
Município. Registrou também ter participado da escolha da nova corte da Mulher Rural,
elogiando a organização do evento e parabenizando as eleitas, dizendo ter ficado muito
feliz ao ver as torcidas confraternizando juntas. Finalizando o seu pronunciamento,
desejou um feliz e abençoado dia das mães a todas as mães e que os filhos beijem,
abracem e presenteiem suas mães em vida.
Novamente manifestou-se o Ver. Marco Larger, reportando-se a respeito
da 9ª Expocande, especialmente pela organização e grandiosidade da festa, afirmando
que não tem dúvidas que no ano de 2020 a feira será ainda maior., elogiando a Presidente
e Coordenadora da festa, sra. Patrícia Steffanello, e os demais envolvidos pelo brilhante
trabalho realizado. Também falou sobre a importância da Paleontologia para o nosso
Município, lembrando que o Deputado Federal Luis Carlos Heinze remeteu verba no
valor de R$ 250 mil para a construção de prédio para sediar o museu do Município,
pedindo que os colegas também pleiteiem verbas com seus Deputados, como forma de
apoio para que a atividade Paleontológica seja evidenciada cada vez mais em nosso
Município. Finalizando o seu pronunciamento, registrou que no dia 15 de junho haverá
grande reunião com o pré-candidato ao Governo Estadual, Luis Carlos Heinze, afirmando
que em breve irá divulgar o local e o horário da reunião.
Também voltou a ocupar a palavra o Ver. Celso Gehres, desejando em
nome das mulheres mães da Casa, da sua esposa e da sua mãe um feliz e abençoado dia
das mães à todas. Referindo-se a respeito da 9ª Expocande, parabenizou a todos os
envolvidos que se dedicaram para que a festa fosse um sucesso. Por fim, teceu

comentários sobre a pré-candidatura do Deputado Federal Luis Carlos Heinze, elogiando
sua postura, conduta e trabalho.
Finalizando as inscrições fez uso a palavra o Ver. Cristiano Becker,
solicitando o envio de ofício, mesmo de forma, antirregimental, à Gerência do Banrisul
de Candelária, para que seja informada à esta Casa Legislativa por qual motivo não havia
dinheiro disponível para saque nos caixas eletrônicos do banco, no último sábado, dia 05
de maio, ressaltando que recebeu inúmeras reclamações quanto ao fato narrado e frisou
que tal atitude é inaceitável, já que as pessoas pagam taxas para ter o serviço disponível.
Intervenção da Verª Jaira Diehl, dizendo que tem um telefone público caído em frente à
agência do Banrisul, pedindo que providências sejam tomadas em relação ao fato.
Finalizando o seu pronunciamento o Ver. Cristiano Becker registrou em nome de sua mãe
e esposa, um grande abraço a todas as mães, pela passagem da data.
Nada mais havendo a ser tratado, o sr. Presidente agradeceu a presença de
todos, convidando-os a participar da próxima Sessão Plenária Ordinária no dia 14 de maio
de 2018, às 19.00h, declarando encerrada a Sessão às 20h20min. Do que para constar, eu,
______________________, ISABEL ELLWANGER, Assessora Legislativa, escrevi a
presente Ata para ser apreciada na próxima Sessão. Sala das Sessões, 11 de maio de
2018.
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