ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA DE VEREADORES DE
CANDELÁRIA

ATA Nº 19/2018
Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito,
às dezenove horas, na sede do Poder Legislativo, realizou-se a décima nona
Sessão Plenária Ordinária, sob a presidência do Ver. Marco Larger e contou com
a presença dos Vereadores, exceto dos Vereadores Gésimo Daniel Bernardy e
Rodrigo Freire, que encontravam-se enfermos e assim, impossibilitados de
comparecer à Sessão.
No horário aprazado, havendo número legal, o sr. Presidente
declarou aberta a presente Sessão, solicitando a mim que realizasse a leitura de
uma passagem bíblica e em seguida, colocou a Ata do dia 18 de junho, cujas
cópias foram encaminhadas para o e-mail de cada Vereador(a), e discussão e
posterior votação, oportunidade em que foi aprovada por unanimidade. Logo a
seguir, o sr. Presidente solicitou a mim, que realizasse a leitura das
correspondências da Mesa Diretora: Projetos de Lei números 059 à 069/2018,
oriundos do Poder Executivo; Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2018 de
autoria do ver. Marco Larger; Ofício 118/2018 do Secretário Municipal de
Planejamento, sr. Lucas Michels atendendo solicitação do ver. Celso Gehres;
Convite para festa junina da Emei Rio Branco dia 28 de junho de 2018, às 17h.
no pavilhão da comunidade sinodal a partir das 17h; Ofício do Comude para que
todos participem da Consulta Popular de 2018, dias 26, 27 e 28 de junho de 2018
e Ofício 006/2018 do Instituo Nacional do Seguro Social respondendo solicitação
do ver. Jorge Willian Feistler.
Em seguida, o sr. Presidente convidou os srs. Albino Gewehr,
Marco Treichel e a sra. Marilda Alves para fazerem uso da Tribuna e explanarem
a respeito da Consulta Popular de 2018 que ocorre de 26 a 28 de junho de 2018.
No Expediente o primeiro a manifestar-se foi o Ver. Aldomir Severo,
realizando as saudações costumeiras a todos. Imediatamente falou a respeito
do plantão do Hospital Candelária, pedindo à comunidade que necessitar de
atendimento procure durante o dia o atendimento médico junto aos Postos de
Saúde, especialmente porque no inverno há uma grande ocorrência de doenças
respiratórias e o plantão do Hospital Candelária não está dando conta do grande
número de pessoas que procuram o atendimento à noite junto à Casa de Saúde.
Por fim, disse ter entrado em contato com a Secretaria da Agricultura e recebeu
a informação de que as máquinas desta pasta estarão se deslocando para a
região do campo, pedindo portanto, que os moradores da região do campo que
necessitarem do serviço se desloquem até a Secretaria para fazerem seus
contratos de prestação de serviço para que posteriormente o trabalho possa ser
realizado para os mesmos.
A seguir, fez uso da palavra a Verª. Jaira Diehl, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente, pediu o envio de ofício ao

Departamento de Iluminação Pública para que seja feita a troca de uma luminária
defronte à igreja da Vila Fátima, considerando que o local encontra-se às
escuras, gerando muitas reclamações por parte dos moradores; solicitando
ainda, o conserto de luminária no Corredor dos Tilés, defronte a residência do
sr. Anderson Alves, cujo local também encontra-se às escuras. Já ao Secretário
de Obras, pediu providências para que seja feita a recolocação das pedras de
calçamento das ruas 18 de outubro e 24 de maio, sendo que o bueiro do local
foi consertado, mas as pedras do calçamento não foram recolocadas. Por fim,
solicitou o envio de ofício ao sr. Cristiano Guedes da Silva, gerente de
relacionamentos dos Vales da RGE Sul, agradecendo o empenho e agilidade
quanto ao restabelecimento de energia elétrica na localidade de Linha do Sul, no
sábado próximo passado, dia 23 de junho de 2018, registrando ainda,
agradecimentos ao Prefeito Paulo Butzge que também se empenhou para
auxiliar os moradores em relação ao problema de falta de energia elétrica.
Logo em seguida, fez uso da palavra o Ver. Jairo Ratdke,
realizando as saudações costumeiras a todos. Iniciou seu pronunciamento
solicitando o envio de ofício ao Secretário de Obras, registrando agradecimentos
pelo belo trabalho realizado na localidade de Vila União em direção ao Arroio
Lindo. Reportando-se a respeito da ponte do Alto Passa Sete, disse ter
conversado com o Secretário de Obras que lhe informou que a reforma teria
iniciado, porem uma máquina estragou e em breve o trabalho será retomado e
concluído.
Também fez uso da palavra a Verª. Maria de Lurdes Ellwanger,
realizando as saudações costumeiras a todos. Inicialmente pediu o envio de
ofício ao Prefeito para que lhe informe a respeito da obra de calçamento da Rua
Duque de Caxias, pois recebeu a informação que a obra seria iniciada
brevemente, porém, passados muitos meses, nada foi feito até agora, pedindo
informações de quando a obra será efetivamente iniciada e realizada.
Intervenção do Ver. Celso Gehres, informando que a obra já foi licitada e
segundo informações do setor de planejamento da Prefeitura, lhe foi informado
que será realizada uma audiência pública com os moradores da rua para tratar
a respeito desta obra de calçamento.
Continuando o seu pronunciamento, a Vereadora Lurdes disse ter sido indagada
por uma pessoa a respeito do motivo de não haver um estacionamento para
motos nas imediações do Hospital Candelária, pedindo por isso, o envio de ofício
ao Prefeito, e também ao Departamento Municipal de Trânsito, para que seja
estudada a possibilidade de demarcar estacionamento de motos nas
proximidades do Hospital Candelária.
Intervenção do Ver. Celso, associando-se ao pedido, sugerindo inclusive, que tal
pedido seja ainda encaminhado ao Departamento Municipal de Trânsito.
Finalizando o seu pronunciamento, a Verª. Maria de Lurdes falou a respeito do
transito de bicicletas sobre as calçadas, pedindo que os ciclistas não tenham
esta atitude, e também tenham o cuidado de não andar pela contramão, pois
além de colocar em risco as pessoas que transitam sobre as calçadas pode
acontecer algum grave acidente, especialmente com pessoas mais idosas. E
alertou por fim, que os pedestres tenham mais atenção ao passar o sinal do
semáforo, pois com muita frequência os pedestres passam a faixa de segurança
quando o sinal está verde, quando o sinal está aberto para os veículos
transitarem.

Intervenção do ver. Marco Larger, associando-se às palavras da colega Lurdes
a respeito do trânsito de bicicletas sobe as calçadas.
O Ver. Cristiano Becker também fez uso da palavra, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente, falou a respeito da obra de
calçamento da Rua Duque de Caxias, lembrando que quando os Vereadores se
unem em prol de algum objetivo é muito mais fácil resolver o impasse, citando
como exemplo o centro de oftalmologia; o calçamento da Rua Roberto
Kochenborger e outras mais. A seguir, disse que esteve reunido com o DiretorPresidente da EGR, sr. Nelson Lidio Nunes para tratar sobre a obra do trevo de
acesso ao bairro Marilene, informando que segundo informações, a mesma já
foi licitada e que uma das empresas entrou com recurso ao resultado da licitação,
no entanto, houve a confirmação de que até o final do ano a obra deverá ser
iniciada.
Finalizando as inscrições no Expediente, manifestou-se o Ver.
Marco Larger, realizando as saudações costumeiras a todos. Inicialmente pediu
o envio de ofício a à sra. Delci Thier, cumprimentando pelo filho Cristian Thier
que participou juntamente com uma delegação brasileira de Kettebell,
participando de 21 a 24 de junho do World Kettebell Sport Championship,
realizada em Milao, na Itália, sendo que os candelarienses Cristian Thier,
Roberta Roos e Sandi Martin se destacaram e conquistaram medalhas nas
diversas modalidades que participaram, auxiliando a delegação brasileira a
ficaram em 11º lugar no quadro geral dos países e 5º lugar na prova Long Cycle
Relay. Informou a seguir, que na quinta-feira, próxima passada, esteve em POA,
juntamente com os colegas Jorge Willian Feistler e Ilceu Pohlmann tratando a
respeito do projeto que libera a emenda do deputado Sérgio Moraes para
construção de casas do agricultor nas localidades de Linha Travessão e Sanga
Funda, e participaram também o Secretário de Planejamento Lucas Michels e
funcionários da Prefeitura Andreia e Jeferson e lá foram indagados por um
funcionário da Secretaria da Agricultura o motivo de estarem lá, afirmando que
isso não é demanda de competência do Vereador, foi quando o Assessor do
Dep. Sergio Moares, sr. Rui, que acompanhava o encontro esclareceu muito bem
aquele funcionário que indagara este absurdo, salientando que as obras e
emendas acontecem no Município por causa do empenho dos Vereadores em
reivindicar juntos aos Parlamentares a remessa de emendas parlamentares para
o Município. Finalizando o seu pronunciamento, disse ter participado do jantar
do CTG Sentinela dos Pampas no sábado, próximo passado, oportunidade em
que aconteceu a posse da nova diretoria da entidade e a Câmara de Vereadores
também recebeu homenagem pelas parcerias que sempre teve com o CTG,
pedindo por isso, o envio de ofício à Patroa, sra. Alexandra Binni, parabenizando
pela posse da nova diretoria e cumprimentando pela passagem dos 65 anos do
Centro de Tradições
Na Ordem do Dia, tramitam nas Comissões os Projetos de Lei 059
à 069/2018, bem como o Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2018, de autoria
do ver. Marco Larger.
Fazendo Comunicação de Líder, manifestou-se a Vereadora Jaira
Diehl, parabenizando a comunidade da Rebentona que recebeu emenda
parlamentar do deputado Marcon do PT, que servirá para a construção da rede
de água daquela localidade, informando que a licitação já tem empresa
vencedora e brevemente a obra será iniciada, frisando que seu próximo pleito
será conseguir uma emenda parlamentar para beneficiar os moradores da

localidade de Rincão das Casas com a construção de uma rede de água,
salientando ao finalizar, que foi eleita para trabalhar em prol da comunidade
candelariense.
Nada mais havendo a ser tratado, o sr. Presidente agradeceu a
presença de todos, convidando-os a participar da próxima Sessão no dia 02 de
julho de 2018, às 19.00 horas, declarando encerrada a presente Sessão às
21h20min. Do que para constar, eu, _________________________,ISABEL
ELLWANGER, Assessora Legislativa, escrevi a presente Ata para ser apreciada
na próxima Sessão. Sala das Sessões, 28 de junho de 2018.
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