ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA DE VEREADORES DE
CANDELÁRIA

ATA Nº 20/2018
Aos dois 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 dos Vereadores, exceto dos Vereadores Gésimo Daniel Bernardy,
que encontra-se enfermos e assim, impossibilitado 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 as Atas dos dias 25 e 29 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: Indicação nº 005/2018 de
autoria do Ver. Jorge Willian Feistler e convite da Emei Dona Tereza para
participar da festa caipira no dia 13 de julho de 2018, a partir das 14h30min.
No Expediente o primeiro a manifestar-se foi o Ver. Ilceu Carlos
Pohlmann, realizando as saudações costumeiras a todos. Imediatamente
solicitou o envio de ofício ao Secretário de Obras para que seja feito o
patrolamento da estrada no Corredor dos Schultz, que encontra-se em péssimo
estado de conservação e que seja feita a limpeza da rede de esgoto no Vale
Verde. Por fim, pediu o patrolamento e envaletamento da estrada da Linha
Boa Vista, especialmente até a propriedade do sr. Joao Wegner, pois com as
chuvas a agua corre pela estrada.
A seguir, fez uso da palavra o Ver. Jorge Willian Feistler,
realizando as saudações costumeiras a todos. Inicialmente, pediu o envio de
ofício Prefeito para que lhe informe o andamento do Projeto que cria o
Conselho da Juventude, pois encaminhou-se desta Casa, há mais de um mês,
a Indicação para a criação deste Conselho, e em julho haverá um grande
evento a nível nacional, sendo que não foi criado o Conselho Municipal da
Juventude, e muitas reuniões foram promovidas entre Executivo, Legislativo e
Comissão da Juventude, mas até o momento, nada chegou até esta Casa.
Também pediu ao Prefeito, providências para com o Grêmio Esportivo
Juventude, que agora é de propriedade da Municipalidade, e passando pelo
local, observou um grande acumulo de lixo e que o Executivo realize uma
limpeza no local com a maior brevidade possível. Já ao Secretário Municipal de
Planejamento pediu que seja encaminhada à este Vereador, a relação de todos
os Deputados que encaminharam recursos à Candelária, especificando o nome
dos Deputados, o valor de cada recurso e a obra a ser realizada ou já
realizada, nos últimos dez anos. Pediu ainda, informações a respeito da
pavimentação das Ruas 18 de Outubro, Rua dos Sonhos, Rua Olavo Bilac,

Rua La Salle, Rua General Sampaio, bem como, a pavimentação da Rua
Intendente Albino Lenz. Também pediu ao Prefeito Municipal informações se
as agências bancárias estão cumprindo a Lei Municipal, de sua autoria, que
obriga os estabelecimentos bancários situados no Município de Candelária a
disponibilizar bebedouros de água e sanitários aos usuários que estiverem
aguardando atendimento pois a fiscalização cabe ao Executivo Municipal, e se
houve ou haverá uma fiscalização, e quais medidas o Executivo tomará, no
caso de não atender a Lei Municipal, sendo que na Lei existe uma multa
prevista no caso do descumprimento da Lei, inclusive que o Executivo informe
se já foi aplicada alguma multa à alguma agência bancária. Finalizando o seu
pronunciamento, comentou que tem andado pelo interior do Município e pôde
observar o péssimo estado de conservação das estradas em geral, lembrando
que uma máquina ficou estacionada há mais de um mês defronte à
Asprosserra, na Vila União, há muito tempo, outra encontra-se na Asprofal e
esteve lá, sendo que fizeram um patrolamento da escola da Vila União até a
Asprofal e parou e deslocando-se até a propriedade do sr. Sidnei Coimbra, um
dos últimos moradores daquele local, cuja artéria está intransitável, pedindo por
isso, o envio de ofício ao Prefeito, para que este determine o patrolamento e
recuperação da estrada daquela região, lembrando que muitos produzem
tabaco no local e possuem uma séria dificuldade para que o adubo seja
transportado até a região, tal é o estado da estrada.
Logo em seguida, fez uso da palavra o Ver. Cristiano Becker,
realizando as saudações costumeiras a todos. Iniciou seu pronunciamento
dizendo que no final de semana, próximo passado, aconteceu em Canela/RS, o
7º Salão Internacional de Pintura Artística, e contou com a participação de
várias alunas do atelier Li Arte, de Lisete Gewher, que já teve muitas obras
destacadas e prêmios significativos em pinturas artísticas, e neste evento em
Canela, mais uma vez o atelier de Candelária muito bem foi representado,
tendo sete obras premidas, pedindo por isso, o envio de ofício à sra. Lisete,
cumprimentando-as pela importante participação e parabenizando
especialmente pelas premiações recebidas, enaltecendo o nome de Candelária
desta forma. A seguir, pediu o envio de ofício ao Prefeito e Secretário de
Obras, pois há bastante tempo tem observado que na Rua Vereador Protasio
Moreira Knewitz, defronte a empresa Schwantz Refrigeração, toda vez que
chove, fica um grande acumulo de água no local, com fácil solução, devendo
ser feito o reparo pela Municipalidade. E por fim, disse que a várias sessões
tem ouvido muitos debates a respeito de emendas parlamentares que vieram,
outras que se perderam e outras tantas, que não se sabe como estão, e pôde
observar que muitos pedidos de informações já foram solicitadas da Casa, mas
respostas não chegam, solicitando por isso, que seja convocado o Secretário
de Planejamento, acompanhado de algum Diretor do Departamento ou
funcionário que tenha conhecimento a respeito destas emendas, das obras,
pois se quer apenas ajudar a Municipalidade.
Também fez uso da palavra o Ver. Celso Gehres, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente pediu o envio de ofício ao
Secretário de Obras, para que determine uma vistoria nas bocas de lobo pois a
cada forte chuva os problemas se repetem, pois defronte à Padaria
Candelária, na Rua Lopes Trovão a cada chuva existe um acúmulo de água,
onde a água ficou empoçada por dois dias. Reforçou a seguir, o pedido
realizado pelo colega Ilceu, referente o patrolamento e envaletamento da

estrada da Linha Boa vista. Disse a seguir, que participou na Rebentona,
prestigiando dentro do Festival da Gastronomia, da Boia Forte, cujo serviço foi
de primeira classe, enaltecendo o evento realizado pela Grupo Família Unida,
pois foi um excelente almoço e muito bem servido, lamentando as obras
emperradas que não saem do papel, da mesma forma que a Picada Roos está
aguardando sua obra. Em nome da Comunidade Evangélica Paz, do
Travessão Schoendfelt, convidou a todos para participar da festa no domingo,
próximo vindouro, com excelente e costumeira culinária. Registrou que na
presente data, comemora-se o Dia do Hospital, falando da importância da Casa
de Saúde de Candelária, cumprimentando especialmente todas as pessoas
que fazem parte do quadro de funcionários do local e que prestam excelente
trabalho à comunidade. E finalizando o seu pronunciamento, pediu o envio de
ofício ao Diretor Municipal de Trânsito e Prefeito, que providenciem na
instalação de quebra-molas na Rua Benjamin Constant, considerando a alta
velocidade praticada por muitos moradores que por ali transitam.
A Verª. Jaira Diehl também fez uso da palavra, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente, disse que no dia 17/05 pediu ao
Executivo informações a respeito do andamento do Plano de Carreira do
Magistério; ratificando a solicitação em 14/06, sendo que nenhuma resposta
chegou à Casa até o momento. Em 14/06 pediu ainda, informações a respeito
das emendas parlamentares, sobre os deputados que mandaram emendas,
valores, quais obras a serem realizadas, se está licitado, mas nada chegou.
Também pediu por duas oportunidades, providências a respeito da colocação
de quebra-molas no Bairro Ewaldo Prass e na Rua 15 de Novembro, inclusive
encaminhou ao Prefeito e Departamento Municipal de Trânsito, Indicação sobre
o assunto, mas infelizmente, nada foi feito até o momento, queixando-se que
os Ofícios da Casa não são respondidos, mas todas as vezes que o Executivo
necessita dos Vereadores, inclusive para convocação de Sessões
Extraordinárias, prontamente os Vereadores a realizam, mas a retribuição do
Executivo para com o Legislativo é muito pouca, considerando que os
Vereadores não pedem para sim, mas sim, para as comunidades que querem
uma explicação, inclusive as emendas parlamentares que aportam à
Candelária, com certeza, tem a contribuição dos Vereadores que contatam
seus Deputados e juntos, envidam esforços para que os recursos venham para
o Município. Reportou-se a seguir, a respeito da visita do Dep. Marcon, do PT,
ao gabinete do Prefeito, na sexta-feira, próxima passada, oportunidade em que
informou que o dinheiro oriundo do parlamentar não encontrava-se na conta do
banco e a CEF só ira liberar no momento em que pelo menos 50% do valor
estiver na conta para que se inicie a obra da rede de água na Rebentona e
semana que vem o Prefeito irá à Brasília e pediu que o mesmo cobrasse esse
valor do parlamentar, pois apenas queremos o melhor para a comunidade
candelariense. Disse ainda, ao Prefeito que é do se partido “ que nos Câmara
de Vereadores, apesar de cada um ter sua bandeira partidária, mas quando é
para o bem da comunidade, somos um só”. Finalizando o seu pronunciamento,
registrou ter participado, na localidade da Rebentona, do Roteiro de
Gastronomia, da Boia Forte, ressaltando que “ quem não foi, perdeu”,
enaltecendo a excelente qualidade e sabor da culinária e elogiou a torta, a
qual ainda foi contemplada no sorteio, parabenizando desta forma, a excelente
qualidade e evento promovida pelo Grupo Família Unida, da Rebentona.,
desejando uma boa semana à todos, ao final do seu pronunciamento.

O Ver. Jairo Ratdke também fez uso da palavra, realizando as
saudações costumeiras a todos. Pediu tão somente, o envio de ofício ao
secretário de Obras para que seja feito o conserto da ponte pênsil na Costa do
Rio, próximo a antiga ferraria Hoppe, havendo a necessidade de realizar a
troca de painéis da ponte, desejando por fim, uma boa semana à todos.
Logo após, manifestou-se o Ver. Marco Larger, realizando as
saudações costumeiras a todos. Imediatamente, pediu o envio de ofício ao
Prefeito, registrando agradecimentos pela retirada do lixão que estava
depositado e acumulado na Rua Raimundo Gomes de Sá, pedido que realizara
anteriormente. A seguir, falou a respeito de postagem no faceboock e
whatsApp sobre uma visita de um cientista argentino ao Museu de História
Natural de Londres, oportunidade em que ele foi ver a coleção de animais préhistóricos do período triássico desse que é um dos mais famosos museus do
mundo, lá o curador do Museu de Londres mostrou a ele fosseis coletados no
continente africano, mais especificamente na Tanzânia no ano de 1963, sendo
que um deles constava como animal desconhecido. O paleontólogo argentino
de imediato reconheceu o animal como sendo o nosso Candelariodon,
encontrado aqui no Rincão do Simeão, perto do Pinheiro, na primeira década
deste século, sendo que foi o primeiro animal desconhecido encontrado pelo
nosso Museu Aristides Carlos Rodrigues e a UFRGS, so que o nosso, embora
tenha sido encontrado depois do africano, foi estudado e batizado, agora eles
terão que chamar o fóssil deles de Candelariodon, sendo que existem dois
espécimes no mundo agora. E ele é importante porque é mais uma prova de
que o Brasil e a Africa num passado muito distante, estavam num mesmo
território, ressaltando que ao menos nisso, fomos mais rápidos e eficazes,
mesmo encontrando nosso bicho quarenta anos depois, ainda assim,
conseguimos catalogar primeiro e mais uma vez o Brasil se apresenta no
cenário científico através da representatividade de Candelária, do trabalho do
nosso Museu com o apoio da UFEGS, e sempre que se falar em separação
dos continentes, poderemos usar Candelária como exemplo e isso, trata-se de
matéria afeita a trabalhos científicos, revistas e livros, dizendo ao finalizar o seu
pronunciamento, que está sendo dado início às obras do novo Museu a ser
instalado junto à RSC-287, esquina com a ERS-400.
Rui Leopoldo Beise também fez uso da palavra, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente desejou ao colega de bancada
Gésimo Bernardy, um rápido restabelecimento. A seguir, elogiou a participação
das artistas candelarienses do atelier Li Arte, de Lisete Gewher, que
participaram na cidade de Canela/RS do 7º Salão Internacional de Pinturas
Artísticas, quais sejam: Celoi Becker, Elaine Turcatto, Terezinha Voight, Nilza
Thieves dos Santos com participação de Lorena Gazalle, Lisete Gewher
trazendo excelentes e importantes prêmios, elogiando o quilate destas artistas.
A seguir, também registrou a passagem do Dia do Hospital, em homenagem
do Hospital de Santos, São Paulo, que foi criada esta data, homenageando
desta forma, o hospital e todos aqueles que formam a esquipe de um hospital.
Também registrou a passagem do Dia do Bombeiro Brasileiro, reconhecendo a
importância desta classe junto à toda comunidade, pois tratam-se de heróis
brasileiros que arriscam a própria vida em prol dos demais, apoiando ainda os
projetos sociais e educativos, sendo que aqui em Candelária foi criado o Corpo
de Bombeiros Voluntários na época do ex-prefeito Rene Hübner, e vice
Widelson Mariano, e através de um trabalho da comunidade, coordenados pelo

dr. Rene Karnopp, a comunidade de mobilizou para angariar fundos para o
pagamento de impostos para que os primeiros caminhões viesse para
Candelária, destacando o primeiro bombeiro voluntário Lauro Radtke e
também o sr. Arzelio Strassburger e demais equipe que fazem um brilhante
trabalho em prol da comunidade candelariense.
Finalizando as inscrições, fez uso da palavra a Verª. Cristina
Beatriz Rohde, realizando as saudações costumeiras a todos. Inicialmente
desejou ao colega Gésimo Bernardy um rápido restabelecimento para que logo
possa exercer suas atividades junto ao Legislativo Municipal. A seguir, também
reportou-se a respeito da demora que o Executivo tem com os pedidos de
autoria dos Vereadores, lembra sobre a questão da confecção das carteiras de
identidade, pois em 30/04 pediu informações a respeito do motivo que o serviço
não estava sendo realizado para a população, sendo deslocaram-se à POA,
junto ao IGP, oportunidade em que em mãos, trouxeram o convenio a ser
firmado entre a Municipalidade e o IGP, ressaltando que a comunidade
questiona o motivo que até agora o serviço não é feito, e segundo informações
da colega Jaira, dois servidores foram capacitados para realizar este serviço,
mas agora, necessário se faz a liberação de senha para os mesmos, mas
queremos saber da agilidade disto tudo, solicitando por isso, o envio de ofício
ao Prefeito para que agilize no departamento competente para que a tal senha
venha de uma vez por todas para que se inicie este serviço de forma urgente.
Pediu ainda, o envio de ofício ao Prefeito e Secretária Municipal da Saúde,
para saber se foi ou será realizado Edital para o Processo Seletivo
Simplificado, para contratação de agentes comunitários de saúde, cujo assunto
é tão essencial à comunidade. E que também se informe a respeito do projeto
do plantão de farmácias em Candelária, sendo que informalmente a Secretária
da Saúde lhe informou que já estaria na administração, sendo que até agora
não temos notícias a respeito deste tão relevante assunto, onde a comunidade
também cobra informações e agilidade para que finalmente venha à Casa, para
aqui ser apreciado. Finalizando o seu pronunciamento, disse ter participado da
Boia Forte, iniciativa do Grupo de Mulheres Família Unida, da Rebentona, cujo
cardápio é excelente, elogiando a organização, recepção e culinária, tornandose um prato típico daquela comunidade, preparado com muito carinho e amor
por aquele Grupo, parabenizando a todos pelo maravilhoso evento.
Na Ordem do Dia, inicialmente foi apreciado o PL nº 065/2018,
que “Autoriza o Executivo Municipal a contratar 01(um) Estagiário,
cursando Pedagogia, Geografia, Letras e/ou História, respectivamente, em
caráter emergencial”, que foi discutido e votado e
aprovado por
unanimidade. Finalizando a matéria da Ordem do Dia, foi discutido o PL nº
066/2018, que “ Autoriza o Executivo Municipal a contratar 01(um)
Estagiário, cursando Pedagogia, Geografia, Letras, História e/ou
Matemática, respectivamente, em caráter emergencial”, que em votação,
foi aprovado por unanimidade.
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 09 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, 04 de julho de 2018.

VER. MARCO ANTÔNIO LARGER
PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO

VERª. CRISTINA ROHDE
SECRETÁRIA

