ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA D VEREADORES DE
CANDELÁRIA
ATA Nº 24/2018

Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às dezenove
horas, na sede do Poder Legislativo, realizou-se a vigésima quarta Sessão Plenária
Ordinária, sob a presidência do Ver. Marco Larger e contou com a presença dos
Vereadores, exceto do Ver. Jairo Radtke.
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 30 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 080/2018
oriunda do Poder Executivo Municipal; Ofícios 172 e 174/2018 do Prefeito Municipal,
respondendo solicitações dos Vereadores Marco Larger e Cristiano Becker; Ofício
201/2018 da Secretaria Municipal de Educação; Ofício 202/2018 da Secretaria
Municipal de Educação convidando para os jogos da 2ª Etapa das Olimpíadas
Estudantis; Ofício 203/2018 da Secretaria Municipal de Educação respondendo
solicitação da Verª Cristina Rohde; Ofício 040/2018 da EMEF Christiano Affonso Graeff
convidando para festa caipira dia 11/08; Ofício 054/2018 da EMEF Christiano A. Graeff
solicitando providências para que seja pleiteado junto ao setor competente da
Municipalidade, a pintura de faixa de segurança defronte ao educandário; Requerimento
do Ver. Celso Gehres retirando o Projeto de Lei de sua autoria de nº 017/2018 e Ofício
177/2018 do secretário Geral e de Assuntos Intersindicais do Sindiágua/RS.
A seguir, o sr. Presidente registrou que no dia 07 de agosto estará
aniversariando o Assessor Parlamentar Dionatan Moralles da Silva, do Gabinete do Ver.
Celso Gehres, desejando-lhe muita saúde, e benção de Deus.
No Expediente o primeiro a manifestar-se foi a Verª Maria de Lurdes
Ellwanger, realizando as saudações costumeiras a todos. Inicialmente disse que esteve
próximo a empresa Beira Rio no horário de saída e pôde perceber o grande fluxo de
veículos e pessoas que transitam nesta artéria e que atravessar a ERS-400 sem muito
cuidado, sendo que esta via também é muito movimentada, frisando que “ precisamos
ir com urgência ao Daer e solicitar a colocação de redutores de velocidade no local,
sendo que a situação é urgente muito preocupante”.
Intervenção do Ver. Marco Larger, solicitando que a Assessora Legislativa da Casa
agende audiência com o Daer assim que possível.
Retomando a palavra a Vereadora Maria de Lurdes disse que no sábado à tarde levou
uma pessoa até a Data do Ribeiro, passando pela Travessa Schultz e Rincão dos
Barreiros e percebeu que os locais estão completamente intransitáveis, sem falar de

uma imensa valeta que na entrada da Travessa Schultz, pedindo por isso, o envio de
ofício ao Secretário de Obras, para que seja feita a colocação de uma carga de cascalho
na entrada da Travessa Schultz; bem como, seja feita o patrolamento da Rua Amândio
Silva, que encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade. Finalizando o seu
pronunciamento, teceu comentários a respeito do acidente que aconteceu com uma
jovem que caiu de um cavalo no Parque Municipal de Eventos, no último final de
semana, sendo socorrida pelo dr. Vasconcelos, que estava no Parque com sua neta,
e a família desta menina é muito conhecida da Linha do Rio, e por isso, solicitou que
todos se engajem em orações e energias positivas para a jovem, e não se desvirtue a
situação vivenciada pela família.
A seguir, fez uso da palavra o Ver. Jorge Willian Feistler, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente, falou a respeito da ausência do
recolhimento de lixo no interior, que já se passaram 60 dias, ressaltando que neste
período a Municipalidade já poderia ter se organizado para realizar a licitação a respeito
deste serviço, pedindo por isso, o envio de ofício ao Prefeito, para que este informe à
esta Casa Legislativa o que está sendo feito em relação a este importante serviço e
quando o serviço será regularizado. Após, anunciou que o Dep. Sergio Moraes, que não
concorre a nenhum cargo político, pleito seu, da colega Lurdes e do colega Ilceu, então
destinou R$ 250 mil, oriundo da Funasa para implantação da rede de água no interior,
sendo que o cadastro deverá ser feito até a sexta-feira, próxima vindoura, da indicação
dos valores e as localidades contempladas serão: Rincão das Casas ( R$ 100 mil );
Linha Bernardino ( R$ 100 mil ); equipamentos para a rede de Travessão Schoendfelt
e Picada Roos e do Travessão Schoendfelt extensão para Linha Palmeira, onde o sr.
Presidente fez reunião com o Prefeito com os moradores, e que por ora, não existe
nenhuma solução, frisando que o cadastro é até dia 10.08 e a documentação será
entregue na Prefeitura no dia seguinte, pela manhã.
Logo após, manifestou-se o ver. Celso Gehres, realizando as saudações
costumeiras a todos. Imediatamente, pediu o envio de ofício ao Secretário de Obras,
para que seja feita a colocação de cargas de cascalho na entrada do Rincão das Casas,
no corredor que dá acesso a propriedade da viúva Pohl. Também pediu providências na
Travessa Lindolfo Radtke que liga a Prainha à ERS-400, pois na subida existe um
estreitamento da artéria, causando inclusive problemas em um muro de uma residência
de um cidadão. Ao Departamento Municipal de Iluminação Pública, registrou
agradecimentos pela instalação de luminárias junto ao Pam Central e solicitou o
conserto e colocação de luminárias no Travessão Schoednfet, pois a Celetro realizou a
substituição de postes e não fizeram a reposição das luminárias. Esclareceu ainda, que
não desistiu do seu Projeto de Lei, apenas o retirou, por orientação da assessora jurídica
da Casa, para que possa ser simplificado e melhorado, surtindo os melhores efeitos
para a comunidade. Reportando-se a respeito da VRS-849, artéria que dá acesso a
Praia Carlos Larger, lembrou que em 2016 a Municipalidade fez um requerimento para
que este trajeto fique aos cuidados do Município, sendo que em alta temporada o local
é muito visita pela PRE, aplicando multas em moradores que precisam se deslocar pela
via, bem como demais pessoas que se dirigem até a Prainha, arrecadando dinheiro para
o Estado, sendo que o local encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade e
providências deverão ser tomadas para recuperação da VRS-849. A seguir, solicitou o
envio de ofício à Secretaria Municipal de Habitação, para que informe este Poder sobre
as casas do Núcleo Habitacional da Rua Edilo Machado, pois foi procurado por uma
pessoa que indagava sobre a situação, pois pessoas que moravam lá por um ou dois
meses, depois saíram, já venderam para terceiros, e assim vai, e algumas casas estão
desabitadas, e por isso, quer saber se existe uma clausula de propriedade de

intransmissibilidade, pois se está passando de um para outro, alguma coisa está errada,
sendo que existem pessoas que se inscreveram e não foram sorteadas, e é uma
injustiça o que está ocorrendo. Sugeriu a seguir, que a Secretária Municipal de Saúde
reserve um determinado número de fichas para as pessoas do interior que dependem
de ônibus, para que possam realizar o recadastramento do cartão SUS, sendo que
existem muitas reclamações a respeito desta questão.
Intervenção do Ver. Marco, afirmando que sua esposa f=dirigiu-se inúmeras vezes ao
local, sem sucesso, e sequer conseguiu agendar uma data para atendimento, e a própria
Secretaria de Saúde deveria prorrogar este prazo.
Intervenção da Verª Cristina, afirmando que deveria haver um agendamento da mesma
forma como é feito para a confecção das carteiras de identidade.
Retomando a palavra, o Ver. Celso defendeu que deveria haver uma reserva para as
pessoas do interior, sendo que possuem maior dificuldade para deslocamento e então
nunca encontram fichas disponíveis para realizar a renovação do cartão SUS.
Jaira Diehl também fez uso da palavra, realizando as saudações
costumeiras a todos. Inicialmente falou a respeito da importância do trabalho realizado
pelos agentes comunitários de saúde, sugerindo que os mesmos, pelo deslocamento
que tem, especialmente no nosso interior, poderiam realizar o recadastramento do
cartão SUS, pois poderiam aproveitar a oportunidade, necessitando apenas, uma
melhor e maior organização. A seguir, pediu o envio de ofício ao Secretário de Obras,
para que seja feito e providenciado com urgência o patrolamento das Ruas General
Sampaio e Carlos Gomes, que encontram-se em péssimas condições de
trafegabilidade. Ao Prefeito, pediu o envio de ofício para que este informe esta Casa a
respeito do recolhimento de lixo no nosso interior, que por mais de 60 dias não é mais
realizado, e quais providências a Municipalidade está tomando a respeito desta
relevante situação, pois também trata-se de saúde pública. Parabenizou a seguir, a
comunidade Emanuel, da Linha Palmeira, pela excelente festa realizada no dia anterior,
com excelente recepção, organização e gastronomia, ressaltando inclusive, ter sido
sorteada num prêmio e por fim, desejou uma feliz e abençoada semana à todos.
A seguir, fez uso da palavra o Ver. Marco Antônio Larger, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente, pediu o envio de ofício ao Daer de Porto
Alegre, para que seja determinado providências urgentes na recuperação da VRS-849,
que encontra-se intransitável, e a reivindicação poderá ser feita em nome de todos os
colegas Vereadores (as).
Intervenção da Verª. Cristina Rohde, sugerindo que o pedido seja levado em mãos,
quando acontecer a Audiência a ser agendada.
Continuando o seu pronunciamento, o Ver. Marco pediu o envio de ofício ao Prefeito e
ao Departamento Jurídico da Prefeitura para que sejam tomadas providências em
relação a invasão que está acontecendo no Vale Verde, e a Municipalidade deve impedir
que pessoas invadam uma área pertencentes ao Município e ainda construam ali suas
moradias, e que sejam tomadas as medidas necessárias para determinar a imediata
suspensão destas construções. Logo após, teceu comentários a respeito do Ofício nº
172/2018 do Executivo Municipal no qual respondeu ao seu pedido referente ao
calçamento da Vila Botucaraí, no qual diz que os defeitos verificados nas ruas, a
empresa contratada já foi notificada, no entanto, tendo em vista que os defeitos no
calçamento serem devido a base, o Município já está providenciando para consertar o
pavimento da referida via, ressaltando que o Município é responsável pela recuperação

deste calçamento, pedindo o envio de ofício ao Secretário de Obras para que medidas
a respeito sejam efetivamente tomadas. Finalizando o seu pronunciamento, reportouse a respeito do Ofício 177/2018 do Secretário geral e de Assuntos Intersindicais do
Sindiágua/RS, encaminhado Carta de Alerta, e que foi encaminhado a 497 Legislativos
Municipais do Estado, reportando-se a respeito da Medida Provisória nº 844, de 06 de
julho de 2018, pelo Presidente da República, Michel Temer, retirando os poderes dos
Municípios, quando concedentes dos serviços de saneamento básico, acabando
totalmente com a autoridade do Poder Legislativo Municipal, transformando-o em mero
espectador dos processos, quando transfere a responsabilidade das decisões para atos
exclusivos do Poder Executivo, ressaltando que esta Medida Provisória está eivada de
inconstitucionalidade, o que ensejará uma grande quantidade de Adins, e até que as
ações possam surtir algum tipo de efeito, os estragos causados pela MP serão
irreversíveis, pedindo por isso, o envio de Moção de Repúdio ao Senado Federal e à
Câmara dos Deputados que os mesmos intercedam pela derrubada da Medida
Provisória nº 844, de 06 de junho de 2018.
Também fez uso da palavra a Verª. Cristina Rohde, realizando as
saudações a todos. Inicialmente, reiterou solicitação a ser encaminhado ao Diretor do
Departamento Municipal de Iluminação Pública, pedindo a recuperação de uma
lâmpada e instalação de uma nova calha na Vila Botucaraí, na propriedade da sra. Olivia
Rehbein. Também na Vila Passa Sete, houve a substituição de postes da propriedade
da sra. Marina Gehres até a casa comercial de Lauro Henker, cujo local encontra-se às
escuras e o diretor lhe informou que os postes são redondos e a Prefeitura não
possuíam as cintas para fixação das lâmpadas, e que providências sejam tomadas
neste sentido, e ainda até a Escola Dinarte a iluminação pública deverá ser recuperada.
Pediu ainda, o envio de ofícios ao Prefeito e Secretário de Obras para que seja feita o
patrolamento e recuperação da Linha do Salso que não oferece as mínimas condições
de transitar, e o ônibus que realiza o transporte escolar está tendo dificuldades para
realizar o trajeto.
Finalizando as inscrições, manifestou-se o Ver. Rui Beise, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente, parabenizou os organizadores da festa
da comunidade Emanuel, da Linha Palmeira, elogiando ainda o entrosamento de todos
que prestigiaram aquele belo evento, ressaltando o trabalho realizado pela comunidade
para que um evento desta natureza aconteça da melhor maneira possível. Também
reforçou as palavras ditas anteriormente pela colega Maria de Lurdes a respeito da
jovem que caiu do cavalo no Parque Municipal de Eventos no final de semana, próximo
passado, e está internada em estado grave no hospital, conclamando que todos se
unam com orações em favor desta menina, ressaltando “ que a Bianca precisa de muitas
orações”. Também associou-se ao pedido referente ao patrolamento da Rua Amândio
Silva, que realmente está em péssimas condições de trafegabilidade, enaltecendo o
trabalho realizado na rua perto de onde seria construído o novo prédio do Fórum e o
calçamento ficou aberto no local e conversará com o Secretário de Obras, para que as
pedras de paralelepípedo sejam recolocadas. Anunciou a seguir, que se as condições
climáticas permitirem, esta semana a localidade de Quilombo e adjacências serão
patroladas, pois também encontram-se em péssimas condições de trafegabilidade.
Finalizando o seu pronunciamento, falou que todos os recursos destinados para
Candelária são bem vindos, ressaltando que existe um deposito de R$ 100 mil,
sugerindo que a Secretária da Saúde faça uma relação de pessoas que precisam de
exames mais sofisticados e realize uma triagem com as urgências dos mesmos, sendo
que existem pessoas que estão há muitos anos na fila de espera.

Na Ordem do Dia inicialmente foi solicitada à Secretária que realizasse a
leitura do enunciado e justificativa do Projeto de Lei 059/2018, que “ Autoriza o
Executivo Municipal a contratar 01(um) Agente Administrativo Auxiliar, em caráter
emergencial”, e em votação, foi aprovado por unanimidade. E finalizando a matéria
da Ordem do Dia, o sr. Presidente solicitou a leitura do enunciado do Projeto de Lei nº
016/2018, de autoria do Ver. Jorge Willian Feistler, que “ Dispõe sobre a
obrigatoriedade da instalação de porta giratória na Agência de Correios do
Município de Candelária, e dá outras providências”, que foi discutido e votado e
aprovado por unanimidade. Já o PL nº 017/2018 de autoria do Ver. Celso Gehres foi
retirado pelo autor e o PL nº 080/2018, oriundo do Poder Executivo Municipal, tramita
nas comissões competentes.
No Grande Expediente manifestou-se somente o Ver. Aldomir Severo,
realizando as saudações costumeiras a todos. Inicialmente disse ser lastimável que os
Vereadores tenham que pedir por inúmeras vezes patrolamento de ruas e estradas,
quando isso é uma das atribuições da Municipalidade, propiciando melhores condições
de trafegabilidade à população, ressaltando que nosso Município é essencialmente
agrícola, e “ deve se ter consideração para com os munícipes”, criticando ainda, a falta
de recolhimento de lixo no nosso interior há mais de 60 dias. Finalizando o seu
pronunciamento, desejou um feliz e abençoado Dia dos Pais a todos os pais do
município e da região.
Nada mais havendo a ser tratado, o sr. Presidente agradeceu a presença
de todos, convidando-os a participar da próxima Sessão no dia 13 de agosto de 2018,
às 19.00h, quando teremos a Sessão Solene, concedendo título de cidadã
candelariense à sra. Elaine Angélica Skolaude 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, 09 de agosto de 2018.
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