ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA DE VEREADORES DE
CANDELÁRIA
ATA Nº 22/2018
Aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito,
às dezenove horas, na sede do Poder Legislativo, realizou-se a vigésima
segunda 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 09 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: Projeto de Lei nº 017/2018 de autoria do
Ver. Celso Gehres; Projeto de Lei nº s 070,m 071, 072, 073, 074 e 075/2018
oriundo do Poder Executivo; Convite para festa julina no dia 21 de julho de
2018 na EMEF Octacilio Pessoa de Oliveira, do Capão do Valo, com início às
14h e ofício 13/2018 do Secretário Municipal de Administração, respondendo
solicitação do Ver. Celso Gehres.
A seguir, o sr. Presidente registrou que no dia 20 de julho estará
aniversariando o Vereador Cristiano Pinto Becker, desejando-lhe muita saúde,
e benção de Deus.
Logo em seguida, o sr. Presidente convidou o Secretário
Municipal de Planejamento, Lucas Michels e equipe, para falar a respeito de
verbas e emendas parlamentares, obras realizadas e as obras que não foram
iniciadas, atendendo desta forma, o pedido formulado pelo colega Cristiano
Becker, deixando portanto, a palavra à disposição dos senhores (as)
Vereadores (as), para que façam seus questionamentos.
No Expediente o primeiro a manifestar-se foi o Ver. Cristiano
Becker, realizando as saudações costumeiras a todos. Inicialmente disse ter
ouvido atentamente o pronunciamento do Secretário de Planejamento Lucas
Michels e equipe se convence cada vez mais da importância das Secretarias e
do Prefeito Municipal em se preocupar de compor bem sua equipe de trabalho,
com pessoas altamente capacitadas, técnicas, e a Secretaria de Planejamento
é uma das mais importantes, pois hoje tivemos um rápido exemplo de quantos
milhões Candelária já recebeu de recursos para transformar em obras,
devendo por isso, ter uma boa equipe com engenheiros, arquitetos e técnicos,
basta ter bons projetos e buscar os recursos. Ao menos tivemos boas notícias,
várias obras sairão do papel, no Cortadinho, tínhamos como perdido a verba,
mas segundo informações hoje recebidas da Tribuna da Casa, depois do
contingenciamento, os recursos virão e a obra no Cortadinho vai sair,
agradecendo a presença do Secretário Lucas e equipe. Registrou ainda que
esteve em POA, através de audiência marcada pelo Dep. Edson Brum, com o

Secretário Estadual da Segurança Pública, Cezar Schirmer, no qual
reivindicara viaturas para a Polícia Civil e Brigada Militar de Candelária, e
segundo lhe foi informado, houve um problema quanto às licitações, pois se
tratando em licitações do Governo Estadual muitas empresas já nem querem
participar, por conta dos pagamentos, fazendo com que as licitações sejam
desertas, e assim que o problema for resolvido, teremos as viaturas para estas
duas polícias. Também registrou ter estado junto ao Daer, reivindicando
providências para que seja feita a sinalização horizontal da ERS-410, via que
leva às localidades de Pinheiro e Capão do Valo, e segundo notícias, tão logo
as condições climáticas auxiliem, o serviço será realizado, sendo que a artéria
foi toda recapeada. Finalizando o seu pronunciamento, elogiou as obras
realizadas no Governo Sartóri, que trabalhou com seriedade, austeridade,
pulso firme, enfrentando muitas adversidades e problemas, especialmente no
que diz respeito às finanças do Governo Estadual.
A seguir, fez uso da palavra o Ver. Celso Gehres, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente, pediu o envio de ofício ao
Secretário e Obras, solicitando providências para que seja dado sequência aos
trabalhos na região serrana, no que tange a recuperação das estradas, e em
muitos pontos, deverá ser feita a colocação de cascalho, esteve no local, e
percebeu que existem locais que não oferece condições do ônibus realizar o
seu trajeto. Referindo-se a respeito da ERS-410 disse que semana passada
falou com ex-secretário estadual de Transportes, sugerindo providências sobre
a demarcação e sinalização da via que leva ao Pinheiro/Capão do Valo. Disse
que ouviu atentamente o pronunciamento feito anteriormente do Secretário
Municipal de Planejamento e equipe e colegas Vereadores, sobreo que falou o
colega Jairo, do regramento que deveria haver com os terrenos para que
estivessem aptos para que fossem vendidos, na verdade não sabe o que prevê
o código de edificações do município, sugerindo que quando o proprietário
aterrar seu terreno, antes da construção ou venda, aconteça uma vistoria, para
que os vizinhos não fiquem prejudicados posteriormente com acúmulos de
água, pois existem terrenos que há dificuldades para tirar a agua. Finalizando
o seu pronunciamento, registrou em nome dos Progressistas, cumprimentos ao
colega Cristiano Becker, que no dia 20 de julho, estará aniversariando.
Logo em seguida, fez uso da palavra a Verª. Maria de Lurdes
Ellwanger, realizando as saudações costumeiras a todos. Iniciou seu
pronunciamento registrando que na presente data, comemora-se o Dia do
Comerciante, parabenizando a classe, em nome do empresário Alencar
Marion, que prestigia a Sessão da Câmara nesta noite, falando das
dificuldades que a classe enfrenta, especialmente com o aumento da
inadimplência. A seguir, pediu o envio de ofícios ao Prefeito, Secretário de
Obras e Departamento do Meio Ambiente, para que providências sejam
tomadas em relação ao lixo depositado nas ruas e avenidas da cidade e
também dos lixos depositados no nosso interior, ressaltando que “ povo que
não tem cultura de lixo é lixo e neste quesito, estamos muito mal, pois existem
deposito de lixos em todos locais e lugares, e o nosso interior não recebe mais
este serviço”, frisando ainda, que fez uma reforma na sua residência que
iniciou em novembro e em dezembro foi avisada que o serviço não mais seria
feito, inclusive falou que estaria de olho numa licitação que acabou não saindo.
Já na quarta feira, entrou em contato com setor competente da Municipalidade,
avisando que precisaria colocar seus entulhos na rua, e de um dia foi

protelado para o outro, sem que o serviço efetivamente fosse feito, ressaltando
“ que isso não pode ocorrer desta forma, pois tem muitos caciques para poucos
índios e muita gente tomando cafezinho, e poucas pessoas produzindo”,
inclusive a candelariense Odelia Ritzel, queixou-se de que defronte à sua
residência o entulho está depositado faz mais de 30 dias, dizendo da sua
indignação em relação a esses serviços essenciais que não estão funcionando.
Também fez uso da palavra a Verª. Jaira Inês Diehl, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente solicitou o envio de ofício à
Direção e funcionário do supermercado Wollmann, cumprimentando pela bela e
louvável iniciativa do estabelecimento realizar a Feira do Livro, de 01 à 15/07,
algo totalmente novo e diferente em Candelária, parabenizando a todos, pois “
ler é o caminho”, frisou. A seguir, falou sobre a ERS-400, pois do trevo do
Lawall até certa parte da rodovia, são pouquíssimos os lugares para
ultrapassagem, muita faixa continua, e o que chama atenção, é que quando se
está indo em direção ao Passa Sete, não se pode fazer conversão para
entrada de um morador do outro lado, pois isso pode acarretar multas, e pontos
na cnh, e ontem, deslocando-se ao local, teve que dirigir por mais de 3 km para
fazer uma conversão, e antes havia sinalização, então pensa que o engenheiro
odo trafego do Daer não sabe que tipo ode metodologia utilizou para demarcar
uma faixa continua tão extensa, citando que para a Linha do Salso não se pode
entrar, para a Igreja Bom Pastor também não, o que torna o trafego bem
complicado.
Intervenção da Verª Cristina Rohde, dizendo ter feito algumas impressões com
fotos, pois além do problema mencionado pela colega Jaira, existem placas
com nomes errados.
Retomando a palavra, a Vereadora Jaira, pediu à comunidade em geral que se
desloca pelas rodovias muita cautela e cuidado, pois além das infrações existe
a possibilidade dos acidentes, citando o grave acidente na ERS-400, próximo
ao jato de areia Krug, local que vitimou uma jovem no domingo, deixando
ainda, outras pessoas hospitalizadas. Finalizando o seu pronunciamento,
desejou à todos uma excelente semana, com bastante sol.
Finalizando as inscrições, manifestou-se a Verª. Cristina Rohde,
realizando as saudações costumeiras a todos. Inicialmente, pediu o envio de
ofício à Direção Geral do Daer e à 10ª Superintendência do Daer- Cachoeira do
Sul- conforme informações que lhe repassou o colega Celso- e neste final de
semana fez algumas fotos, a ERS-400 está bem sinalizada, mas algumas
questões deixam a desejar, para que verifiquem a placa de sinalização com
identificação errada, pois na placa consta como sendo “ Vila Bom Pastor”, o
que é errado, e ainda consta como o” perímetro urbano”, sendo que questionou
a questão para a arquiteta da municipalidade, Cássia, que está na Casa, que
verificará esta situação, pois acha que ali nunca foi perímetro urbano, mas a
questão será averiguada. Por isso, no ofício deve constar que deve ser feita a
regularização desta placa, como nome correto de Vila Passa Sete, alertando
para o trecho conhecido como a “ Vila dos Balaeiros” o asfalto já está
apresentando buracos.
Intervenção do Ver. Jairo Radtke, falando dos problemas que acontecem nas
licitações, onde ganha o menor preço e o serviço deixa a desejar, reforçando
os buracos já existentes na Vila dos Balaieiros.
Continuando o seu pronunciamento, a Verª Cristina reclamou ainda que no
desnível existente na ERS-400, foi feito nada, diminuindo o nível das

ondulações, e o problema seguira, pois apenas foi pintado. Nos Kms 09 e 10,
perto das propriedade de Ivo Melchior e Bruno Schuenke o asfalto também já
apresenta buracos e não se sabe de que forma este serviço foi feito e não há
uma fiscalização eficiente nestes serviços.
Na Ordem do Dia, tramitam nas Comissões Competentes o
Projeto de Lei nº 017/2018 de autoria do Ver. Celso Gehres, bem como, os
Projetos de Lei nº s 070 à 075/2018.
Não houve inscrições no Grande Expediente.
O sr. Presidente aproveitou a oportunidade para convocar todos
os Vereadores a participarem de Sessão Plenária Extraordinária no dia 19 de
julho de 2018, às 08h30min. E também ratificou que os Projetos de Lei 053 e
059/2018 oriundos do Executivo Municipal, ainda não foram apreciados pelos
Vereadores, considerando até agora, alguns questionamentos a respeito das
matérias não foram enviados à Casa.
Nada mais havendo a ser tratado, o sr. Presidente agradeceu a
presença de todos, convidando-os a participar da próxima Sessão no dia 23 de
julho de 2018, às 19.00h, quando teremos Sessão Solene em homenagem aos
41 anos de existência do Grupo Freudenkreis, proposição da Vereadora Maria
de Lurdes Ellwanger, e após, declarou encerrada a presente Sessão às 20.00n.
Do que para constar, eu, __________________________________, ISABEL
ELLWANGER, Assessora Legislativa, escrevi a presente Ata para ser
apreciada na próxima Sessão. Sala das Sessões, 18 de julho de 2018.

VER. MARCO ANTÔNIO LARGER
PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO

VERª. CRISTINA ROHDE
SECRETÁRIA

