ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA DE VEREADORES DE
CANDELÁRIA

ATA Nº 13/2018
Aos catorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às
dezenove horas, na sede do Poder Legislativo, realizou-se a décima terceira Sessão
Plenária Ordinária, sob a presidência do Ver. Marco Larger e contou com a presença de
todos os Vereadores.
No horário aprazado, havendo numero 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 07 de maio em
discussão e posterior votação, oportunidade em que foi aprovada por unanimidade. Em
seguida, foi feita a leitura das correspondências da Mesa Diretora: Ofício nº 105/2018
do Prefeito Municipal, retirando o PL nº 029/2018; Ofício 101/2018 do Prefeito,
respondendo solicitações dos Vereadores Cristiano Becker, Ilceu Pohlmann, Jaira Diehl,
Cristina Rohde e Rui Beise, respectivamente; Ofício 061/2018 do engenheiro ambiental
Roberto Piltz, convidando para participar de reunião do Plano de Saneamento dia 15 de
maio de 2018, às 09.00 horas e convite para participar da festa anual EMEF Adelina
Moreira Knewitz, no dia 20 de maio, na localidade de Linha Boa Vista.
Em seguida, o sr. presidente registrou que no dia 16 e maio irá
aniversariar a Assessora Legislativa da Casa, sra. Isabel Ellwanger, desejando-lhe
muitas bênçãos de Deus e felicidades.
No Expediente oprimeiro a manifestar-se foi a Vereadora Cristina Rohde,
realizando as saudações costumeiras a todos. Imediatamente pediu o envio de ofício ao
capitão da Brigada Militar, Sr. Renan Dutra, com cópia ao Comandante Geral da
Brigada Militar, sr. Mario Yukio Ikeda, em reconhecimento pelo trabalho e dedicação
realizado por todo efetivo de Candelária. Também pediu o envio de ofício ao delegado
de polícia, Rodrigo Marquardt da Silveira, com cópia ao Chefe da Polícia Civil, Sr.
Emerson Wendt, elogiando o trabalho desempenhado na delegacia, bem como pela
agilidade com que conduzem os inquéritos, sugerindo que conste no ofício, que na
medida do possível seja renovada a frota de viaturas da Brigada Militar. A seguir,
convidou a comunidade para que participe da reunião que acontece na noite do dia 15
de maio, na ACIC, que tratará sobre o sistema de vídeo monitoramento em nosso
município. A seguir, reportou-se a respeito do baile de escolha da nova corte da
Acanjur, que aconteceu no último sábado dia, 12 de maio, cumprimentando a nova corte
de soberanas da Acanjur, pois sagrou-se Rainha a jovem Pâmela Souza, representante
do Grupo União Curitiba, da Linha Curitiba; Princesas: Héllen Knack representando o
Grupo Altético Palmeiras da Linha Alta e Vanessa Beise representando o Grupo Unidos
pela Ponte, da Linha do Rio e Simpatia a jovem Michele Luana de Lima, representando
o Grupo nossa Senhora de Fátima, do Roncador e pedindo a remessa de ofício à nova
corte e às demais jovens que participaram do concurso, ressaltando o apoio dedicado
pela extensionista da Emater, sra. Elaine Skolaude à Acanjur. Finalizando o seu
pronunciamento, cumprimentou a diretoria da Comunidade Cristo para Todos, da

localidade de Sesmaria do Pinhal, pela excelente festividade realizada no último
domingo, a qual contou com um número muito grande de pessoas que foram prestigiar o
almoço.
Jairo Radtke foi o próximo Vereador a fazer uso da Tribuna, realizando
as saudações costumeiras a todos. Imediatamente, pediu o envio de ofício ao Secretário
de Obras, solicitando a colocação de cascalho em um buraco situado nas proximidades
da casa comercial de Lauro Zilch na estrada da Linha Palmeira. Por fim, solicitou o
conserto de buraco na estrada do Bom Retiro, em frente à residência de Giovani Larger.
Aldomir Severo foi o próximo a fazer uso da palavra, realizando as
saudações costumeiras a todos. Imediatamente, pediu o envio de ofício ao secretário de
Obras, solicitando a recuperação da estrada do Corredor dos Gomes, que está em
precárias condições de trafegabilidade. Agradeceu ainda, a equipe da Secretaria de
Obras pelo trabalho que está sendo realizado na estrada do Passa Sete. A seguir, pediu o
envio de ofício à Secretaria de Saúde e ao Hospital Candelária, parabenizando todos os
enfermeiros e técnicos de enfermagem pela passagem dos seus dias, ressaltando que
gostaria que a classe profissional dos enfermeiros e técnicos de enfermagem fosse mais
unida, para que juntos todos pudessem lutar por seus direitos, citando os diversos
problemas da profissão, especialmente os baixos salários, o não pagamento de
insalubridade, e outras situações adversas.
Logo após, manifestou-se o Vereador Cristiano Pinto Becker, realizando
as saudações costumeiras a todos. Imediatamente, pediu o envio de ofício ao Secretário
de Obras, requerendo a recuperação do prolongamento da rua da Praia, após o asfalto,
bem como, a recuperação das ruas do bairro Costa Norte e do prolongamento da rua
Princesa Isabel, cujas artérias encontram-se em péssimas condições de trafegabilidade.
Registrou a seguir, que os moradores da rua Amândio Silva pediram o conserto de um
buraco causado por obra realizada nas proximidades do novo fórum. A seguir relatou
que o Secretário Estadual de Segurança Pública, Cézar Schirmer, é muito próximo da
sua família, afirmando que irá solicitar a ele que o batalhão da Brigada Militar de
Candelária seja beneficiado com uma nova viatura. Finalizando o seu pronunciamento,
lembrou que tempos atrás o jornal Gazeta do Sul publicou a listagem dos cargos em
comissão da Prefeitura de Santa Cruz do Sul, referindo que a poucos dias o colega Jorge
Willian recebeu a listagem dos cargos em comissão do município de Candelária,
sugerindo que a imprensa local faça matéria semelhante, para que a população tenha
conhecimento sobre os valores que são gastos pelo Município, bem como, ajude o
Legislativo a fiscalizar se estas pessoas estão exercendo as atribuições dos cargos para
o qual foram nomeados.
Finalizando as inscrições fez uso da palavra o ver. Marco Larger,
realizando as saudações costumeiras a todos. Inicialmente disse fazer um desabafo sobre
a situação precária das estradas do interior no nosso Município., lembrando que no dia
07 de maio, solicitou ao Secretário de Obras, a realização de patrolamento na estrada do
Roncador, especialmente nas proximidades da comunidade Nossa Senhora de Fátima, já
que sua festa anual aconteceria no dia 13 de maio, porém, nenhuma patrola apareceu por
lá e as pessoas que estiveram prestigiando a festa da comunidade tiveram que ter
cuidado redobrado ao trafegar por aquela estrada, solicitando por isso, o envio de ofício
ao Prefeito pedindo que o cronograma de serviços da secretaria de Obras seja revisto,
frisando que na época em que o falecido Elcy Simões de Oliveira era Prefeito, as
estradas do interior sempre estavam impecáveis, especialmente quando realizavam suas
festas anuais. A seguir, convidou a todos para participar da festa anual do Grupo Bem
Estar, da localidade de Travessão Schoenfeldt. E finalizando o seu pronunciamento,
lembrou que no dia 15 de maio, encerra-se o prazo para inscrição na corrida e

caminhada “Faça Bonito”, organizada pela secretaria de Assistência Social e que
acontece no próximo domingo, dia 20 de maio.
Na Ordem do Dia, inicialmente foi apreciado o PL nº 045/2018, que “
Autoriza o Executivo Municipal a contratar 05(cinco) estagiários, cursando
pedagogia, geografia, letras, história e ou matemática, respectivamente, em caráter
emergencial, e dá outras providências” que foi aprovado por unanimidade. E
finalizando a matéria da Ordem do Dia, foi discutido e votado o PL nº 014/2018, que “
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,
que foi aprovado por unanimidade.
No Grande Expediente, manifestou-se inicialmente o Ver Rui Beise,
realizando as saudações costumeiras a todos. Inicialmente, parabenizou a Acanjur pela
realização do baile de escolha das soberanas da juventude rural, bem como as
candidatas que participaram do concurso de beleza, especialmente a nova corte eleita,
salientando que todas ganharam, ganharam admiração das comunidades, experiência e o
prestigio pelas suas participações no concurso.
Intervenção da Verª Cristina Rohde, dizendo que no baile de escolha das soberanas da
Acanjur também foram entregues os troféus às equipes que se sagram campeãs na
Olímpiada Rural realizada em abril.
Intervenção da Verª. Jaira Diehl, sugerindo que seja enviado um ofício de homenagem
em nome do Poder Legislativo à todas as participantes do concurso. Retomando a
palavra, o Ver. Rui lembrou que em julho de 2013 o Governador Tarso Genro criou a
EGR, empresa pública que passou a cuidar de diversas rodovias do estado, entre elas a
RSC 287, a antiga administradora da RSC 287, a Santa Cruz Rodovias, pagava ao
município de Candelária o imposto sobre serviços, porém, a EGR deixou de arcar com
esse imposto, alegando ser beneficiaria de isenção tributária., citando todos os valores
que o Município deixou de arrecadar desde o ano de 2013 ( 2013 deixou de arrecadar
mais de R$ 363 mil; em 2014 deixou de arrecadar mais de R$ 917 mil; 2015 deixou de
arrecadar mais de R$ 779 mil; em 2016 deixou de arrecadar mais de R$ 791 mil; em
2017 mais de R$ 876 mil e até a presente data já soma-se mais de R$ 391 mil ),
perfazendo o total de mais de R$ 4 milhões., salientando ter ficado surpreso ao ver
equipe fazendo roçadas nos trevos do Município, mas logo soube que não se tratavam
de funcionários da EGR, e sim, de funcionários da Secretaria de Agricultura,
parabenizando esses funcionários que desempenharam função que é de competência da
EGR, mas que se o Município fosse esperar pela empresa pública, Candelária estaria
com o brejo tomando conta de seus trevos.
Intervenção do ver. Cristiano Becker, dizendo que vários Municípios do Estado estão
buscando judicialmente o ressarcimento pelo não pagamento do imposto sobre serviço
pela EGR.
Retomando a palavra, o Ver. Rui disse ter lido o jornal Gazeta do Sul, noticiando de
que a 9ª Expocande foi visitada por 40 mil pessoas, tecendo comentários elogiosos à
todas as pessoas envolvidas para que a festa resultasse em sucesso, frisando que no
último fim de semana aconteceu a festa do Município de Paraíso do Sul e que a
Orquestra do Município de Candelária se fez presente realizando uma brilhante
apresentação, parabenizando os integrantes da Orquestra e os Maestros Alan Wagner e
Xixico, que conduzem a equipe de músicos. Finalizando o seu pronunciamento, falou
sobre o arrastão da solidariedade realizado no último sábado, dia 13 de maio,
agradecendo a todos que contribuíram com a campanha liderada pelo Gabinete da

Primeira Dama, lembrando que os agasalhos recolhidos irão beneficiar inúmeras
famílias.
Jaira Diehl foi a próxima a fazer uso da palavra, realizando as saudações
costumeiras a todos. Inicialmente, solicitou, de forma antirregimental, em nome da
bancada do PSB, o envio de ofício ao Corpo de Enfermagem e de Técnicos de
Enfermagem do Hospital Candelária, cumprimentando pela passagem dos seus dias,
elogiando e reconhecendo o trabalho desempenhado por esses profissionais. A seguir
pediu o envio de ofício ao Prefeito para que informe esta Casa Legislativa sobre como
está o andamento do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, salientando
que há anos ouve falar que o Plano de Carreira está sendo modificado, mas até hoje sem
nenhuma finalização. Finalizando o seu pronunciamento, disse que o único Projeto de
Lei que tramita nas Comissões é o 046/2018, que trata da criação de um novo cargo em
comissão e não de monitor para creche, salientando que os Projetos de Lei nº 045/2018
e 046/2018 chegaram à Casa Legislativa na segunda-feira passada, não havendo tempo
hábil para ser apreciado pelas Comissões permanentes.
Jairo Radtke também fez uso da palavra, dizendo que que vários
Vereadores estiveram no gabinete do Prefeito na última sexta-feira, dia 11 de maio,
prestigiando a assinatura da escritura de compra e venda de um terreno de 51.069m² que
deverá sediar mais uma unidade da empresa calçadista Beira Rio. Finalizando o seu
pronunciamento, falou sobre a passagem do dia das mães, cumprimentando à todas.
Finalizando s inscrições, fez uso da palavra o ver. Celso Gehres,
realizando as saudações costumeiras a todos. Inicialmente, cumprimentou os
enfermeiros e técnicos de enfermagem pela passagem do seu dia. Também registrou
cumprimentos à todas as participantes e à nova corte de soberanas da Acanjur, eleita no
último sábado, dia 12 de maio. A seguir, também falou sobre o trabalho realizado pelas
Polícias Civil e Militar em nosso Município, elogiando a sincronia, o empenho, a
agilidade e o comprometimento dos efetivos com a população. Logo após, reportou-se
novamente a respeito das péssimas condições de algumas calçadas do município,
sugerindo que a Prefeitura notifique os proprietários a efetuar os reparos necessários.
Intervenção do ver. Marco Larger, lembrando que já fez sugestão semelhante ao
Executivo.
Intervenção do Ver. Jorge Willian Feistler, registrando ainda que alguns comércios
ocupam o passeio público com mesas e cadeiras, atrapalhando o transito de pedestres, o
que é errado, frisando a má condição da calçada entre o Hospital e a Secretaria de
Saúde.
Finalizando o seu pronunciamento, o Ver. Celso afirmou que a Prefeitura precisa
fiscalizar essas situações, solicitando de forma antirregimental, o envio de ofício ao
Prefeito, questionando quais atitudes o Executivo está tomando a respeito desta
situação, especialmente sobre a possibilidade dos proprietários dos passeios públicos
serem notificados para que regularizem a situação dos seus passeios públicos.
Fazendo Comunicação de Líder, manifestou-se a Verª Jaira Diehl,
convidando a todos para prestigiar o 7º Festival das Massas, que acontece no próximo
sábado, dia 19 de maio, no ginásio do Minuano, na Vila Fátima.
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 21 de
maio de 2018, às 19.00 horas, 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, 18 de maio de 2018.

VER. MARCO ANTÔNIO LARGER
PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO
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