ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA DE VEREADORES DE
CANDELÁRIA

ATA Nº 21/2018
Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às
dezenove horas, na sede do Poder Legislativo, realizou-se a vigésima Sessão
Plenária Ordinária, sob a presidência do Ver. Marco Larger e contou com a
presença de todos os Vereadores.
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 02 de julho, cuja
cópia foi encaminhada 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: Ofício 153/2018 do Oficial de Governança
Administrativa, Albino Gewher, respondendo solicitação da Verª Cristina
Rohde; Ofício 143/2018 do Prefeito convidando para participar da Audiência
Publica sobre revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e sobre a
elaboração do Plano Diretor da Mobilidade Urbana, dia 10/07/2018, à partir das
18h30min; Projeto de Lei nº 016/2018 de autoria do ver. Jorge Willian Feistler;
Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 01/2018.
A seguir, o sr. Presidente registrou que no dia 13 de julho estará
aniversariando a assessora jurídica da Casa, Caroline Netto, desejando-lhe
muita saúde, e benção de Deus.
Logo em seguida, o sr. Presidente convidou a Secretária
Municipal da Saúde, Sandra Liane Gewehr, para ocupar a Tribuna da Casa e
realizar a apresentação do Relatório de Gestão do 1º Quadrimestre de 2018(
janeiro à abril) relativo às ações e serviços de saúde de Candelária e do MGS
referente ao 1º Quadrimestre de 2018.
No Expediente a primeira a manifestar-se foi a Verª. Cristina
Rohde, realizando as saudações costumeiras a todos. Inicialmente disse estar
recebendo muitas reclamações sobre a coleta de lixo no interior do município, e
por isso, dirigiu-se aos setores do Meio Ambiente e Jurídico da Prefeitura
Municipal, para saber a respeito da prestação deste serviço à comunidade do
interior, sendo que obteve a informação de que o contrato foi encerrado dia 28
de junho e brevemente será aberto o processo licitatório para a contratação da
empesa que realize este serviço, dizendo aos moradores das localidades do
interior que por enquanto não está sendo realizada a coleta. A seguir, pediu o
envio de ofício à Secretária Municipal de Educação cumprimentando pela
realização da festa junina na EMEF Max Sperling, bem como, pela inauguração
da pracinha naquele educandário, pedindo ainda, que seja providenciada junto
ao setor competente da Municipalidade, uma carga de areia na pracinha, para
que lá as crianças possam utilizar a brincar.

A seguir, fez uso da palavra o Ver. Jairo Radtke, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente, pediu o envio de ofício ao Daer
para que seja feita a instalação de sinalização na ERS-410 que dá acesso ao
Pinheiro e Capão do Valo, considerando que tem recebido inúmeras
reclamações a respeito dos moradores daquela região. Logo após, pediu o
envio de ofício ao Secretário de Obras para que seja feita a limpeza de um
bueiro entupido no Corredor dos Carvalho, na localidade do Bom Retiro.
Intervenção do ver. Gésimo Bernardy, associando-se ao pedido do colega
Jairo.
Finalizando o seu pronunciamento, pediu o envio de ofício ao setor de
fiscalização da Prefeitura Municipal para que seja dispensada maior atenção à
fiscalização dos vendedores ambulantes, especialmente aqueles que vendem
limpadores de para-brisas sendo que por vezes, as embalagens dos produtos
não são lacradas.
Logo em seguida, fez uso da palavra a Verª. Maria de Lurdes
Ellwanger, realizando as saudações costumeiras a todos. Iniciou seu
pronunciamento dizendo da importância da realização do concurso público no
Poder Executivo Municipal, pedindo por isso, o envio de ofício ao Prefeito
pedindo agilidade na realização de concurso. Também falou a respeito da falta
que está fazendo a atuação dos agentes de saúde no Município, sendo que
muitos contratos já terminaram, falando a respeito do relevante trabalho
desenvolvido por estes importantes profissionais.
Também fez uso da palavra o Ver. Aldomir Severo, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente pronunciou-se a respeito do
importante trabalho realizado pelos agentes de saúde. Também referiu-se a
respeito do estacionamento defronte as farmácias, ressaltando que no ano
passado quando pediu a demarcação de vaga com placa sinalizando tempo
mínimo de estacionamento defronte às farmácias, foi taxado de interesseiro e
que estava legislando por causa própria, falando das grandes dificuldades
enfrentadas pelos motoristas para encontrar uma vaga, pedindo por isso, o
envio de ofício ao Departamento Municipal de Trânsito para que a situação seja
reavaliada. Pediu ainda, o envio de ofício ao Departamento Municipal de
Iluminação Pública para que seja feito o conserto de lâmpadas no Corredor dos
Vargas, especialmente defronte à residência do sr. Alcides Vargas. Associouse a seguir, com o pedido realizado pelo colega Jairo a respeito da limpeza de
um bueiro no Corredor dos Carvalho. E finalizando o seu pronunciamento,
pediu a realização de reparos no corredor da localidade de Rincão dos Bois,
que encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade.
O Ver. Cristiano Becker também fez uso da palavra, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente, falou a respeito da sua
preocupação em relação à notícia de que as imunizações estão em baixa,
especialmente que com isso, as doenças que eram consideradas erradicadas,
voltaram a atingir a população, pedindo que a população se vacine e leve
especialmente seus filhos para se vacinarem, considerando que as mesmas
são gratuitas. A seguir, disse que em 19 de junho de 2017 havia noticia dando
conta de que Candelária voltaria a ter um escritório do Ipê, lamentando o fato
de já ter passado novamente 01 ano da publicação da notícia, sem que nada
tivesse acontecido e alguma atitude fosse tomada pelo Poder Executivo
Municipal, já que até a presente data o escritório do Ipergs não foi reaberto em
Candelária.

Intervenção do Ver. Marco Larger, dizendo ter cansado de cobrar informações
sobre a reabertura do escritório do Ipergs, sendo que diversos ofícios foram
encaminhados ao Prefeito questionando a respeito do assunto, porém,
nenhuma resposta lhe foi encaminhada.
Continuando o seu pronunciamento, o Ver. Cristiano pediu o envio de ofício ao
Prefeito questionando como estão os trâmites para que o escritório do Ipergs
seja reaberto no Município. Finalizando o seu pronunciamento, reportou-se a
respeito dos taxis e a regulamentação de condução desses veículos, dizendo
que está elaborando um Projeto de Lei que impõe requisitos para desempenho
da profissão.
A Verª. Jaira Diehl também fez uso da palavra, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente sugeriu que os colegas busquem
o termo do convenio com o Ipergs, como fizeram meses atrás para que o
convenio com o IGP fosse assinado, salientando que agora o serviço de
emissão de carteiras de identidade já está funcionando no Município
novamente, sendo que os agendamentos para emissão de carteiras de
identidade devem ser marcados pelo fone: 3743-8134. A seguir, disse ter
entrado em contato com a funcionária Andreia Hubner da Secretaria de
Planejamento, e recebeu a informação de que o valor da emenda do Deputado
Marcon, do PT, ainda não está na conta do Município, motivo pelo qual a obra
da rede de agua da Rebentona ainda não foi iniciada, ressaltando que o
Prefeito está indo à Brasília e irá se dirigir ao gabinete do Deputado Marcon,
para tratar o assunto referente à esta emenda parlamentar.
Intervenção do Ver. Jorge Willian, dizendo que o Prefeito sabe que desde
sábado está proibida e impossibilitada da emissão de pagamentos pelo
Governo, considerando o período eleitoral, sendo que as obras para
construção da Casa do Agricultor na Sanga Funda e da rede de água na
Rebentona não iniciarão até as eleições que acontecem em outubro.
Intervenção da Verª. Cristina Rohde, lembrando que a colega Jaira já havia
comunicado ao Deputado Marcon quer o valor da emenda não estava
depositado na conta do Município.
Retomando a palavra, a Verª Jaira, reportou-se a respeito do recolhimento do
lixo no interior, lamentando a desorganização da administração que não
realizou a licitação para que as localidades do nosso interior não ficassem sem
o recolhimento de lixo.
Intervenção do Ver. Marco Larger dizendo que as localidades do interior estão
com muito lixo acumulados.
Intervenção da Ver. Cristina Rohde, associando-se às palavras do colega
Marco.
Intervenção do ver. Jorge Willian, dizendo que o Executivo poderia ter noticiado
a suspensão da coleta de lixo no programa da rádio, para que as pessoas não
deixassem depositados na beira das estradas seus lixos.
Continuando o seu pronunciamento, a Verª Jaira pediu que o Executivo analise
uma forma de sanar o problema da coleta de lixo, mesmo que
temporariamente, até que seja feita a licitação. A seguir, pediu o envio de ofício
ao departamento Municipal de Iluminação Pública para que seja feito o
conserto de uma luminária nas proximidades da residência do sr. Paulo
Borstmann, na entrada que dá acesso ao Cerro Botucaraí. Já ao Prefeito, pediu
o envio de ofício, para que lhe encaminhe a relação de todos os funcionários
que receberam insalubridade, especialmente os funcionários da Secretaria

Municipal da Saúde, especificando ainda, os cargos de cada um. Finalizando o
seu pronunciamento, parabenizou Candelária pelos seus 93 anos,
comemorado no dia 07 de julho.
Na Ordem do Dia, inicialmente foi feita a leitura do enunciado e
justificativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2018, que “ Concede
titulo de Cidadão Candelariense para o sr. Belarmino Stefanello”,
oportunidade em que o sr. Presidente solicitou a mim, Assessora Legislativa,
que realizasse a entrega das cédulas de votação, sendo que os Vereadores
que forem favoráveis ao Projeto de Decreto devem marcar a palavra SIM, e os
Vereadores contrários, deverão marcar a palavra NÃO. Em seguida, o sr.
Presidente solicitou a mim que realizasse o recolhimento das cédulas,
convidando as Vereadoras Maria de Lurdes Ellwanger e Cristina Rohde, que
realizassem o escrutínio dos votos e anunciassem o resultado, que foi: 12
votos SIM, 01 voto NÃO, , portanto o Projeto de decreto Legislativo, foi
aprovado por maioria.
Já o Projeto de Lei nº 016/2018 de autoria do ver. Jorge Willian e a Emenda à
LOM nº 01/2018 tramitam nas Comissões Competentes.
Não houve inscrições 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 16 de
julho de 2018, às 19.00h, declarando encerrada a presente Sessão em
19h50min. Do que para constar, eu, __________________________________,
ISABEL ELLWANGER, Assessora Legislativa, escrevi a presente Ata para ser
apreciada na próxima Sessão. Sala das Sessões, 16 de julho de 2018.

VER. MARCO ANTÔNIO LARGER
PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO

VERª. CRISTINA ROHDE
SECRETÁRIA

