ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA D VEREADORES DE
CANDELÁRIA

ATA Nº 27/2018
Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoitos, às
dezenove horas, na sede do Poder Legislativo, realizou-se a vigésima sétima Sessão
Plenária Ordinária, sob a presidência do Ver. Marco Larger e contou com a presença d e
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 27 de agosto, 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 088/2018 oriundo do
Poder Executivo Municipal; Ofício 189/2018 do Prefeito informando que a LDO de 2019
deverá ser encaminhada à Casa em até 60 dias; Ofício 185/2018 do Prefeito respondendo
solicitações dos Vereadores Jorge Willian Feistler e Marco Larger; Ofício 181/2018 do
Prefeito, respondendo solicitação da Verª. Maria de Lurdes Ellwanger; Indicação nº
006/2018 da Vereadora Maria de Lurdes Ellwanger; Convite do CTG Sentinela dos
Pampas para participar da Semana da Pátria de 08 a 20/09/2018 e convite da Congregação
Evangélica Luterana Cristo- Oeste, convidando para participar da festa anual dia 09 de
setembro, na comunidade Emanuel, da Linha Palmeira.
A seguir, o sr. Presidente convidou para fazer uso da Tribuna os srs.
Clairton Kleinert e Flávio Karnopp, para explanar a respeito da duplicação da RS-287,
cujo o conteúdo encontra-se no CD da referida Sessão.
No Expediente o primeiro a manifestar-se foi o Ver Ilceu Carlos
Pohlmann, realizando as saudações costumeiras a todos. Pediu tão somente o envio de
ofício ao Secretário de Obras , para que seja feita a recuperação urgente da estrada na
localidade de Roncador e Arroio Lindo, cujas estradas encontram-se em péssimas
condições de trafegabilidade, ressaltando que esteve nestes locais com os colegas Maria
de Lurdes e Jorge Willlian e puderam perceber o péssimo estado de trafegabilidade das
mesmas, sem falar dos lixos que estão aguardando serem recolhidos nas beiras das
estradas.
A seguir, fez uso da palavra o Ver. Gésimo Daniel Bernardy, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente, pediu o envio de ofício ao Secretário de
Obras, para que seja feita a recuperação da estrada do Rincão dos Bois, ressaltando que
nesta época se faz necessária o transporte de adubos, mas a estrada não oferece as
mínimas condições. Pediu ainda, o envio de ofício ao Daer de Cachoeira do Sul, para que

seja feita a recuperação da ERS-410, que encontra-se em péssimas condições de
conservação, gerando muitas reclamações por parte dos moradores.
Logo após, manifestou-se o ver. Rui Beise, realizando as saudações
costumeiras a todos. Imediatamente, pediu o envio de ofício ao Presidente do
Sinditabacos, sr. Iro Schuenke, cumprimentando a ele e demais integrante da Diretoria
pela recente eleição, oportunidade na qual reelegeu-se Presidente do Sindicato, desejando
muito sucesso e êxito nas atividades que desenvolverem, especialmente no que tange ao
fumicultores. Elogiou ainda, mais uma realização da edição da Expointer, com exposição
de animais diversos, produtos da agricultura familiar e de agroindústrias, inclusive com
expositores de Candelária, e é muito gratificante quando podemos adquirir produtos que
lá estão expostos e que são de Candelária, e estes também levam o nome de Candelária
para as mais diversas pessoas e temos orgulho disto, registrando agradecimento à estas
pessoas.
Cristina Rohde também fez uso da palavra, realizando as saudações
costumeiras a todos. Inicialmente também reclamou das condições climáticas que não
auxiliam na recuperação das estradas do nosso interior que encontram-se intransitáveis.
Disse a seguir que esteve em contato com o Diretor do departamento Municipal de
Trânsito, que lhe informou que os materiais daquele setor finalmente chegaram e tão logo
as condições climáticas sejam favoráveis os serviços pendentes serão realizados,
aproveitando a oportunidade para solicitar a substituição de uma lâmpada defronte a
Escola Estadual Guia Lopes e também na localidade da Vila Fátima, pois iluminação
pública adequada é sinônimo de segurança pública. A seguir, registrou agradecimentos à
Secretaria de Obras pela colocação de material no corredor da Linha Travessão,
solicitando porém, a recuperação das estradas da Linha do Salso, Linha Travessão,
Roncador, Arroio Lindo e na estrada velha da Sesmaria do Pinhal, bem como, na Rua 7
de Setembro em todo prolongamento, que encontram-se em péssimas condições de
trafegabilidade, e esta última localidade a Samu teve uma grande dificuldade para se
deslocar para buscar um senhor que precisava atendimento, e que posteriormente, acabou
vindo a óbito.
A seguir, fez uso da palavra o Ver. Cristiano Becker, realizando as
saudações costumeiras a todos. Inicialmente, registrou apoio à iniciativa da Acic a
respeito da duplicação da RCS-287, a respeito desta importante via, não há muitos
motivos para fazer discursos, basta transitar na artéria, e irá contatar seus parlamentares
para que os mesmo intervenham e envidem esforços para que a duplicação realmente
venha acontecer. A seguir, relatou a sua participação da reunião da Comissão de
Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, da Assembleia Legislativa, e sempre procura
acompanhar as questões do tabaco, e já acompanhou a Afubra junto ao Congresso
documento com quase 100 mil assinaturas que envolve esse assunto, haja vista a
importância que este produto tem no município, no Estado e no País, lembrando que o
fumo representa o segundo produto a ser exportado no mundo inteiro, sendo que o brasil
é o segundo responsável pela produção e o primeiro em exportação, rendendo R$6,3
bilhões de por ano para o País, e 74 mil famílias dependem diretamente da produção do
fumo, e esta reunião que participou, agradecendo ao Deputado que é Presidente da
Comissão, e que por se tratar de período eleitoral, não citará, sendo que o assunto
principal é de que de 1 a 06 de outubro se realizará a COP-8, reunião que acontece de 2

em 2 anos para tratar a respeito da questão do fumo, e a grande preocupação do Brasil é
que os órgãos ligados à saúde e Ongs que são contra o tabaco se manifestam enquanto
que o setor produtivo e a indústria não podem se manifestar, tanto que na COP-7 não
puderam participar da reunião ou assistir, sabendo apenas quando terminava o que tinha
sido discutido, sendo que inicialmente estes manifestavam-se contra o consumo de
cigarros , mas agora se manifestam sobre a cultura do tabaco e o que se espera, de que o
Pais, entendendo a responsabilidade que tem com um produto que é muito importante
financeiramente para os produtores, intervenham e que pelo menos os representantes
possam assistir a reunião para que saibam o que lá está se discutindo, e caso necessário o
Brasil deve intervir para que seja ouvido, ressaltando que não defende o uso e consumo
de cigarros, mas 70% das propriedades que plantam fumo ocupam uma pequena parte
para o fumo , sendo que o restante é ocupado com outras culturas, como soja, feijão,
milho e arroz , e o fumo é apenas um complemento da renda da família , sendo de suma
importância.
Finalizando as inscrições, manifestou-se o Ver. Marco Larger, realizando
as saudações costumeiras a todos. Inicialmente, pediu associou-se ao pedido formulado
pelo colega Ilceu Pohlmann, para que seja feito o patrolamento da estrada do Roncador,
que encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade, ressaltando que ali nas
proximidades existe uma cascalheira, sugerindo que o Poder Executivo Municipal realize
a contratação de mil horas máquinas para fazer o trabalho de patrolamento de todas as
estradas do nosso interior, pois em todas as regiões as estradas estão em péssimas
condições de trafegabilidade, e que encaminhe para esta Casa Projeto de Lei neste sentido.
A seguir, falou a respeito do lamentável fato do incêndio no Museu no Rio de Janeiro, a
história toda perdida, ressaltando que o Poder Legislativo Candelariense também carece
com urgência de reforma e manutenção, sendo que amanhã, dia 04 de setembro, às
10.00horas, assinará contrato para que as melhorias sejam realizadas na Casa,
proporcionando seguranças à todos os que aqui convivem e trabalham. Anunciou ainda,
que foi homologado licitação nesta data com a empresa IPM, e esta semana o setor da
contabilidade não está funcionando via sistema, mas está funcionando dentro do setor,
realizando mudanças para melhor, integrando os sistemas entre Câmara de Vereadores e
Prefeitura Municipal.
Na Ordem do Dia inicialmente foi solicitada à Secretária que realizasse a
leitura do enunciado e justificativa do Projeto de Lei 083/2018, que “ Institui o Forum
Municipal de Educação- FME, do Município de Candelária, e dá outras
providências”, e em votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, foi apreciado
o PL nº 084/2018, que “ Autoriza o Executivo Municipal a contratar 01(um) Professor
de Educação Infantil, em caráter emergencial”, que igualmente foi aprovado por
unanimidade. Também foi discutido e votado o PL nº 085/2018, que “ Autoriza o
Executivo Municipal a contratar 01(um) Professor de Educação Infantil, em caráter
emergencial” - aprovado por unanimidade. Também foi apreciado o PL nº 086/2018,
que “ Concede remissão do pagamento de Contribuição de Melhoria, e dá outras
providências”, que igualmente foi aprovado por unanimidade. E finalizando a matéria
da Ordem do Dia, o sr. Presidente solicitou a leitura do enunciado e justificativa do
Projeto de Lei nº 087/2018, que “ Autoriza o Poder Executivo a destinar recursos à
Sociedade Beneficente Hospital Candelária/RS”, que foi discutido e votado e

aprovado por unanimidade. Já o PL nº 088/2018 tramita nas Comissões
Competentes.
No Grande Expediente manifestou-se somente o Ver. Rui Leopoldo Beise,
dizendo inicialmente que a bancada do PDT é favorável à duplicação da RCS-287,
iniciativa da Acic, elogiando o trabalho que a entidade presta à comunidade. Após, disse
que hoje para este Vereador é um dia especial, pois completa 08 anos da sua cirurgia de
4 pontes safenas no hospital São Francisco em POA, e o Dr. Luchese lhe disse que já teria
realizado mais de 20 mil cirurgias, e foi homenageado com o prêmio, distinção máxima
recebida por este profissional em função do excelente trabalho realizado por este
profissional e hoje já realizou mais de 30 mil cirurgias, certamente salvando a vida de
muitas gaúchos e gaúchas, agradecendo o excelente atendimento que lá recebeu durante
sua cirurgia, e na ocasião, recebeu visita de um senhor que indagou se poderia fazer
orações em prol da sua saúde, da igreja Assembleia de Deus, lendo em seguida,
versículos bíblicos que muito importantes são para ele, agradecendo todo o apoio e
orações que recebeu na época, pois guarda com muito carinho uma bíblia que recebeu na
oportunidade, lendo ao encerrar mais versículos bíblicos, dizendo que brevemente o povo
deverá ter sabedoria de escolher o joio do trigo, referindo-se às eleição que se aproxima.
Nada mais havendo a ser tratado, o sr. Presidente agradeceu a presença de
todos, convidando-os a participar da próxima Sessão no dia 10 de setembro de 2018, às
19.00h, convocando os senhores (as) Vereadores (as) a participarem da Reunião das
Comissões na quinta-feira, dia 06 de setembro de 2018, e às 10.00 para participar da
Sessão Extraordinária, para analisar e apreciar o Projeto de Lei nº 088/2018 e após,
declarou encerrada a presente Sessão às 20.10n. Do que para constar, eu,
__________________________________, ISABEL ELLWANGER, Assessora
Legislativa, escrevi a presente Ata para ser apreciada na próxima Sessão. Sala das
Sessões, 05 de setembro de 2018.
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