Sessão ordinária, 12 de março de 2018.
O presidente do legislativo Marco Antônio Larger (Progressistas), colocou a ata
da sessão do dia 26 de fevereiro em votação, restando aprovada por
unanimidade. Desejou felicidades ao vereador Ilceu Pohlmann que festejou o
aniversário no dia 5, e a funcionária Olanda Braatz, que comemorou a nova idade
no dia 10.
Na ocasião, o presidente convidou o secretário municipal de Obras Públicas e
Transportes para compor a mesa e explicar algumas questões aos vereadores,
mormente quanto a recuperação das estradas vicinais do município.
PEQUENO EXPEDIENTE:
JORGE WILLIAN FEISTLER (PTB) – Solicitou e remessa de ofício ao prefeito
municipal Paulo Butzge, questionando como está o plano de carreira do
magistério municipal, pois sabe-se que havia um grupo trabalhando em cima do
plano, mas até agora não obteve informações sobre a sua conclusão. Dessa
forma questionou se há previsão para o projeto do plano ser protocolado na casa
legislativa. Feistler também pediu que seja informado quantos servidores do
município estão cedidos à outros órgãos e entidades. Ainda ao prefeito Paulo
Butzge, questionou se há previsão de começar a obra da rede de água da
localidade de Rincão das Casas, já que os moradores daquela região estão sem
água a muito tempo. O vereador lembrou ainda que durante a campanha eleitoral
o prefeito havia prometido que realizaria tal obra, mas até agora, nada foi feito.
Em aparte, Rodrigo Silveira (PSB) afirmou que já procurou o prefeito e expôs a
situação dos moradores da localidade de Rincão das Casas, bem como já falou
com o gerente da Corsan sobre a obra da rede de água. O vereador salientou
que tem auxiliado os moradores daquela região que estão sofrendo com a falta
de água. Feislter salientou que também falou com o gerente da Corsan e foi
informado que o processo de construção daquela rede de água é dividido em
duas etapas, uma cabe à Corsan realizar, e já está pronta, a outra compete ao
município. O vereador ressaltou que é inadmissível que os moradores do Rincão
das Casas tenham que caminhar quilômetros para obter água potável,
salientando a urgência da realização da obra. Em aparte, Marco Antônio
(Progressista) lembrou que a obra precisa ser bem executada, pois haverá um
motor que irá bombear a água, e se os canos não forem instalados com no
mínimo 60 cm de profundidade, não dará certo. Larger lembrou que na obra da
rede de água do Travessão Schoenfeldt não foi tomado tal cuidado, havendo,
inclusive, canos soltos por cima do chão, o que já está ocasionando problemas.
Feistler solicitou o envio de ofício ao secretário de Obras e ao diretor da divisão
municipal de trânsito, agradecendo pelo trabalho realizado nas imediações da
empresa Beira Rio. Também pediu a remessa de ofício à secretaria de
Assistência Social, questionando partes do teor do ofício recebido pela
vereadora Jaira Diehl, onde é informado o motivo da falta de servidores na Casa
Lar. O vereador comentou que ficou espantando com a forma como o ofício foi
respondido, questionando, por qual motivo foi registrado boletim de ocorrência
na DP local e a abertura de sindicância contra o servidor. Dessa forma, solicitou
cópia do boletim de ocorrência citado, bem como do resultado do procedimento
de sindicância.

DANIEL BERNARDY (PDT) – Comunicou que no dia 1º de março, participou de
reunião com o prefeito em exercício, Nestor Ellwanger, onde foi exposto o
problema que vem sendo enfrentado pelos moradores da localidade do Capão
do Valo. Bernardy disse que os moradores têm as terras escrituradas em
Candelária, bloco de produtor registrado em Candelária, mas estão tendo
dificuldades de obter financiamentos bancários, pois a localidade consta
registrada no IBGE como sendo território de Cachoeira do Sul. O vereador
comunicou que para tentar resolver tal situação, participará de reunião no dia 14
de março junto à secretaria estadual de Planejamento. Noticiou que no dia 7 de
março esteve reunido com membros do executivo municipal e recebeu a
informação de que está sendo aberto o processo de licitação para reforma do
ginásio do Pinheiro, onde será utilizada a verba destinada ao município pelo
deputado Alceu Moreira.
JAIRA DIEHL (PSB) – Pediu a remessa de ofício ao técnico da equipe de
basquete Flyboys, Sr. Ricardo Ellwanger, parabenizando-o por ter se sagrado
tricampeão de basquete de areia com a equipe masculina e o 2º lugar na equipe
feminina, o campeonato foi realizado na cidade de Torres e foi promovido pelo
Sesc. Solicitou o envio de ofício a Neusa Gass e Ivani Schieferdecker, membras
da igreja Assembleia de Deus, por terem organizado o delicioso chá na tarde de
domingo, dia 11, no restaurante da Ilha. Sobre o plano de carreira do magistério
municipal, a vereadora comunicou que conversou com o presidente do Sinfucan
sobre o assunto e pediu que o executivo remeta uma cópia do plano, com o
nome de todos os membros da comissão que participou da elaboração. Pediu o
envio de ofício à secretaria de Educação com cópia ao secretário de
administração, indicando um erro na redação do projeto nº 014/2018, já que
consta a contratação de dois auxiliares de escola, mas em parênteses está
escrito o número três. Pediu a remessa de ofício à Procuradoria Geral do
Município, questionando se foi remetido parecer favorável quanto a apreciação
dos projetos de lei 015 e 018/2018. Jaira esclareceu que pediu vistas de tais
projetos, tendo em vista que não está clara a forma de contratação, sem
processo seletivo, bem como o grande prazo de prorrogação. Comunicou que
estará pedindo parecer do Igam e do jurídico do legislativo quanto ao assunto.
JAIRO RADTKE (PSB) – Solicitou o envio de ofício à secretaria de Educação,
agradecendo pela agilidade na instalação de cerca na escola Max Sperling.
Também pediu a remessa de ofício ao secretário de Obras, agradecendo a
realização de patrolamento no Stantz e na Linha Travessão. Pediu o envio de
ofício ao DAER, questionando como os condutores deverão acessar a localidade
do Roncador pela ERS 410, questionando como o cidadão deverá fazer para
acessar tal localidade, já que na curva está aberta uma canaleta, havendo
dificuldade para trafegar por aquela rodovia. Celso Gehres (Progressista)
sugeriu que seja solicitada a construção de um refúgio no acesso ao Roncador.
CRISTIANO BECKER (MDB) – Pediu a remessa de ofício ao prefeito Paulo
Butzge, informando que há alguns meses os moradores da rua Antônio Manoel
Rodrigues fizeram um abaixo-assinado pedindo soluções para o local, já que
toda vez que ocorrem fortes chuvas, a água acaba invadindo as residências e
os moradores acabam perdendo seus bens. Dessa forma, solicitou que o prefeito

informe se já foi tomada alguma atitude quanto ao problema relatado. Sobre a
questão da coleta de lixo no interior do município, Becker disse que conversou
com o Algeu Borges, e ele explicou que são os galhos das árvores que acabam
derrubando os sacos de lixo na estrada. Em aparte, Cristina Rohde (PSDB)
lembrou que foi ela que trouxe a reclamação feita pelos moradores. Becker disse
que o responsável pela coleta se prontificou em fazer uma poda nos galhos que
atrapalham o caminho, mas alguns moradores apresentaram resistência. O
vereador comunicou que esteve na festa da localidade do Palmital,
parabenizando os organizadores que se engajaram em promover a excelente
festividade. Becker solicitou o envio de ofício à presidente do Comdica,
questionando onde são aplicados os valores das doações que o conselho
recebe, tendo em vista que quem faz imposto de renda, pode destinar percentual
do imposto pago ao Comdica. Também questionou se existe uma forma de o
cidadão verificar onde o dinheiro é aplicado. Ao fim, Becker disse que os
próximos anos serão de muito sofrimento para os candelarienses, citando a falta
de gestão no município. Disse que as necessidades da população não estão
sendo atendidas pelo executivo, tampouco priorizadas, já que foram contratados
mais cargos em comissão com salários gordos. Frisou que ao que parece, a
única prioridade do executivo é cumprir promessas políticas.
MARCO ANTÔNIO LARGER (Progressista) – Requereu a remessa de ofício
ao prefeito Paulo Butzge, questionando qual a lei que autoriza o município a fazer
a cobrança pelo calçamento das ruas que estão sendo pavimentadas. Lembrou
que no ano passado remeteu ofício ao executivo questionando quais as ruas
receberam obras de pavimentação. Disse que no ano passado fez o pedido de
ofício questionando qual a lei que autoriza a cobrança, mas o executivo não
respondeu. Dessa forma, reiterou o pedido.
ORDEM DO DIA:
Projeto de Lei nº 010/2018 – Autoriza o Executivo Municipal a contratar agente
administrativo auxiliar, psicóloga para centro de atenção psicossocial, técnico em
enfermagem e atendente de saúde, em caráter emergencial. Aprovado por
unanimidade.
Projeto de Lei nº 011/2018 – Autoriza o Executivo Municipal a contratar cuidador
social, em caráter emergencial. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 012/2018 - Autoriza a celebração de termo de cooperação e
dá outras providências. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 013/2018 – Autoriza o Executivo Municipal a contratar
operação de crédito com o BRDE – Banco Regional de Desenvolvimento do
Extremo Sul. Tramita nas comissões.
Projeto de Lei nº 014/2018 – Autoriza o Executivo Municipal a contratar
motorista, auxiliares de escola de educação infantil, professor de educação
infantil, professor de educação especial e professores de anos finais, em caráter
emergencial. Aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei nº 015/2018 - Autoriza o Executivo Municipal a contratar serviços
gerais e professores de anos finais, em caráter emergencial. Pedido de vista à
vereadora Jaira Diehl.
Projeto de Lei nº 016/2018 - Autoriza o Executivo Municipal a contratar
estagiários, cursando pedagogia, matemática, letras, história, geografia e ou
biologia, respectivamente, em caráter emergencial. Pedido de vista à vereadora
Jaira Diehl.
Projeto de Lei nº 017/2018 - Autoriza o Executivo Municipal a contratar agente
auxiliar administrativo, em caráter emergencial. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 018/2018 - Autoriza o Executivo Municipal a contratar serviços
gerais, em caráter emergencial. Pedido de vista à vereadora Jaira Diehl.
Projeto de Lei nº 007/2018 – De autoria do vereador Jorge Willian Feistler.
Denomina Centro Público de Convivência Aline Gewehr Trindade. Tramita nas
comissões.
Indicação nº 001/2018 – De autoria da Vereadora Jaira Diehl. Indicação ao
executivo municipal.
Decreto Legislativo nº 001/2018 – De autoria dos vereadores Rui Beise,
Cristina Rohde e Cristiano Becker. Concede título de cidadão candelariense.
Tramita nas comissões.

