Sessão ordinária, 19 de março de 2018.
O presidente do legislativo Marco Antônio Larger (Progressistas), colocou a ata
da sessão do dia 12 de março em votação, restando aprovada por unanimidade.
Desejou felicidades ao assessor parlamentar Paulo Cristiano da Cunha que irá
comemorar o aniversário no dia 21 de março.
Na ocasião, a secretária de Saúde, Sandra Gewehr, ocupou a tribuna para
divulgar o FARGSUS e o MGS do 3º quadrimestre de gestão da Secretaria de
Saúde. Após apresentar o relatório, a secretária esclareceu diversas dúvidas
expostas pelos vereadores.
PEQUENO EXPEDIENTE:
CRISTIANO BECKER (MDB) – O vereador falou sobre o teor do projeto de lei
nº 13/2018 de autoria do poder executivo, que trata sobre autorização para que
o executivo contrate operação de crédito junto ao BRDE. Lembrou que tal
financiamento será destinado para a pavimentação da rua Intendente Albino
Lenz. Becker recordou que em 2015 projeto semelhante foi aprovado pela casa
legislativa, mas os prazos venceram e o financiamento não restou consolidado.
Também falou sobre o projeto 008/2018 de autoria do colega Jorge Willian que
dá nome de Aline Gewehr Trindade ao centro público de convivência que está
sendo construído na rua Amândio Silva. Reforçou que são vários os motivos pelo
qual o projeto merece ser aprovado, tendo em vista o trabalho brilhante que foi
desenvolvido pela Aline frente a secretaria de Saúde. Ao fim, pediu apoio dos
colegas vereadores para aprovar o projeto de decreto legislativo nº 001/2018,
que concede o título de cidadão candelariense à Cyro Visali, registrando
inúmeros elogios ao diretor da rádio princesa.
CRISTINA ROHDE (PSDB) – Solicitou o encaminhamento de ofício ao secretário
de Obras, Dilamar Braga, com cópia ao prefeito Paulo Butzge, pedindo a
realização de patrolamento na estrada velha da localidade de Sesmaria do
Pinhal. Salientou que o motorista do transporte escolar comentou que está difícil
trafegar por aquele local.
ILCEU POHLMANN (MDB) – Pediu o envio de ofício ao presidente do Asilo
Recanto da Vida, pedindo quantos internos há no local, bem como os valores
percebidos pela entidade e os gastos mensais. Também solicitou a remessa de
ofício ao prefeito Paulo Butzge, questionando se ainda será construída a creche
bairro Marilene, lembrando que há tempos a obra foi iniciada pelo governo
federal mas não foi adiante. Noticiou que o posto de saúde do bairro Marilene
está sendo construído e que a quadra de esportes está sendo coberta.
RUI BEISE (PDT) – Falou que o projeto de lei nº 013/2018 foi bastante discutido
nas comissões de Redação e Justiça e Finanças e Orçamento. Comentou sobre
a festa de 102 anos da comunidade São Bento do Quilombo, parabenizando os
organizadores pela bela festividade. Lamentou que os moradores estavam um
pouco chateados, já que a estrada de acesso ao Quilombo não foi recuperada
em tempo, dificultando o acesso das pessoas à comemoração. Citou que
também foi comentado na festa sobre a renovação do cartão sus e que embora

a secretária tenha dito que no sábado haviam mais de três funcionários
efetuando os cadastros, o pessoal do interior costuma vir durante a semana para
a cidade, momento em que o atendimento para renovação e cadastro do cartão
sus estava reduzido. Disse que ficou feliz ao saber que a partir de terça-feira
haverá mais pessoas realizando o cadastro. Falou sobre a liberação de verba de
R$ 7 milhões do FPM, para os municípios. Disse que Candelária deverá receber
cerca de R$ 420 mil. Pediu que tal dinheiro seja investido em saúde, já que estão
faltando medicamentos na farmácia do Sus, que seja investido em educação, e
na secretaria de Obras, pois o transporte escolar está encontrando dificuldades
ao seguir seu roteiro, haja vista a péssima condição das estradas do interior do
município.
JAIRA DIEHL (PSB) – Solicitou o envio de ofício à secretaria de Obras, em
especial ao servidor responsável pela manutenção das redes de esgoto, pois
finalmente foi solucionado o problema que havia na rua Intendente Albino Lenz,
esquina com a rua 18 de outubro. Convidou a comunidade candelariense a visitar
a Casa de Cultura que está com a exposição de Páscoa e venda dos chocolates.
A vereadora salientou que os produtos são de boa qualidade e por um preço
acessível. Parabenizou o gabinete da primeira dama pela bela decoração de
páscoa que está sendo elaborada nas ruas da cidade. Sobre o projeto de lei
013/2018, lembrou que o tema foi bastante debatido nas comissões e que todos
são favoráveis à sua aprovação.
MARCO ANTÔNIO LARGER (Progressistas) – Solicitou o envio de ofício ao
prefeito, pedindo que seja remetida cópia de todas as multas recebidas pelos
motoristas do município nos últimos quatro anos, bem como a relação dos
processos de trânsito em aberto, e a lista de valores que foram ressarcidos aos
cofres públicos referente ao pagamento de tais multas. Voltou a pedir a
instalação de quebra-molas na rua Gaspar Silveira Martins, questionando ainda,
por qual motivo o redutor não foi instalado. Jaira Diehl (PSB) lembrou que na
referida rua já foram registrados óbitos causados por acidente de trânsito e
atropelamentos. Larger salientou que sequer dá para saber qual a preferencial
no cruzamento da Av. Getúlio Vargas e Gaspar Silveira Martins. Jorge Willian
(PTB) lembrou que foram inclusas emendas ao PPA, que incluíam valores para
investimento na referida rua. Becker (MDB) sugeriu que seja incluído no
orçamento a construção de quebra-molas na rua Botucaraí, nas proximidades
da delegacia, lembrando que a via é bastante movimentada. Também falou
sobre a festa realizada pela comunidade São Bento, do Quilombo. Comentou
que também recebeu reclamações dos moradores quanto a condição da estrada
de acesso à comunidade e que os moradores pediram a recuperação da
iluminação pública daquela localidade, mormente em frente à residência de Arno
Konrad e de Alcides Rehbein até a entrada do fundão do Quilombo, e na
localidade de Linha Ana, em frente à residência de Lípio Konrad. Dessa forma
solicitou o envio de ofício ao setor de iluminação pública para que conserte tais
luminárias. Solicitou que o prefeito Paulo Butzge coloque um funcionário a
fiscalizar o som dos comércios locais ao longo da Avenida Pereira Rego, pois
recebeu inúmeras reclamações durante a semana sobre tal fato.

ORDEM DO DIA:

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. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 008/2018 – Denomina Centro Público de Convivência Aline
Gewehr Trindade. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 019/2018 – Autoriza o Executivo Municipal a contratar
professor de anos iniciais e professor de anos finais, em caráter emergencial.
Aprovado por unanimidade.
Decreto Legislativo nº 001/2018 – De autoria dos vereadores Rui Beise,
Cristina Rohde e Cristiano Becker. Concede título de cidadão candelariense.
Aprovado por maioria.
Projeto de Lei n° 020/2018- Estabelece o índice para a revisão geral anual dos
servidores ativos, contratados, inativos e pensionistas com paridade e dá outras
providências. Tramita nas comissões.
Projeto de Lei nº 021/2018 – Concede reajustamento para preservar o valor
real aos benefícios previdenciários dos servidores inativos e pensionistas sem
paridade, e dá outras providências. Tramita nas comissões.
Projeto de Lei nº 022/2018 – Concede aumento real de 2,5% aos servidores
ativos, inativos e pensionistas com paridade. Tramita nas comissões.
Projeto de Lei nº 023/2018 - Dispõe sobre a concessão de vales-alimentação
aos servidores municipais. Tramita nas comissões.

