Sessão ordinária, 26 de março de 2018.
O presidente do legislativo Marco Antônio Larger (Progressistas), colocou a ata
da sessão do dia 19 de março em votação, restando aprovada por unanimidade.
Desejou felicidades ao vereador Rodrigo Freire que irá comemorar o aniversário
no dia 29 de março.
Na ocasião, o representante da associação Mandala Pró-autismo, Diumer Gross
expôs um pouco sobre a entidade sem fins lucrativos que foi fundada em 21 de
outubro de 2017. Citou que a missão da associação é promover o bem-estar, o
desenvolvimento pessoal e a inclusão familiar, escolar e social das pessoas com
autismo, bem como zelar pela efetivação e respeito aos seus direitos.
Frisou que a Mandala realiza reuniões mensais com familiares e pessoas
interessadas na causa, propiciando apoio e conhecimento, promovendo eventos
de conscientização da sociedade e auxiliando os familiares e crianças
portadores do transtorno do espectro autista. Reforçou que a Mandala faz parte
de uma das 23 associações de pessoas com autismo que fundadas no estado.
Convidou a comunidade a participar do evento que acontece no dia 7 de abril,
às 8h30min, na Acic, onde será ministrada palestra com o médico neurologista
infantil, Dr. Luciano Hartmann. Frisou que a entrada será franca. Também
comunicou que no dia 2 de abril, dia mundial da conscientização do autismo, a
associação promoverá uma blitz na Av. Pereira Rego para entrega de panfletos
explicando sobre o transtorno do espectro autista e narrando as atividades que
a associação Mandala desenvolve. Ao fim, agradeceu pela oportunidade e
convidou a população a participar dos eventos que a entidade promoverá nos
dias 2 e 7 de abril.
PEQUENO EXPEDIENTE:
CELSO GEHRES (Progressistas) – Elogiou a iniciativa da associação Mandala.
Solicitou o encaminhamento de ofício ao setor de planejamento e engenharia da
prefeitura, requerendo que seja feita uma vistoria na quadra coberta da
localidade de Três Pinheiros, pois os moradores têm reclamado que a obra tem
apresentado inúmeros defeitos estruturais. Parabenizou a direção da
comunidade São Judas Tadeu da Vila Botucaraí pela bela festividade organizada
no último domingo. Registrou agradecimento à secretaria de Obras, por ter
realizado cascalhamento nas estradas da Palmeira e da Rebentona. Comunicou
que esteve na cidade de Porto Alegre, no último sábado, onde participou da
convenção do Progressistas, que sagrou como pré-candidato ao governo
estadual o deputado federal Luis Carlos Heinze. Falou sobre verba que já está
cadastrada no ministério das cidades e que servirá para pavimentação da rua
Jacob Steil Filho. Ao concluir, desejou uma feliz e abençoada páscoa a todos.
JORGE WILLIAN FEITLER (PTB) – Cumprimentou os membros da associação
pró-autismo Mandala, ressaltando a importância do trabalho por eles realizado.
Registrou que são essas iniciativas que fazem a diferença de muitas pessoas.
Pediu o envio de ofício ao secretário de turismo, cultura e esporte,
parabenizando pelo belíssimo show realizado pelo vencedor do The Voice Kids
de 2017, Thomas Machado, na abertura da Chococande, realizado na última

sexta-feira. Feislter ressaltou o talento, o carisma e a simpatia do menino que
levou milhares de pessoas à Rua Coberta.
CRISTIANO BECKER (MDB) – Também cumprimentou os membros da
associação Mandala pela iniciativa. Comunicou que recebeu resposta da
presidente do Comdica, Sra. Arlete Wagner, que informou que o valor que é
destinado do imposto de renda das pessoas físicas e pessoas jurídicas foi
aplicado no programa Crescer Legal que está sendo desenvolvido na localidade
da Picada Escura. Também citou que o valor foi aplicado em projeto da
assistência social que adquiriu quatro ar-condicionado Split a serem instalados
no Centro de Convivência Social, bem como o auxílio ao projeto desenvolvido
pela Brigada Militar mediante a aquisição de 233 camisetas para a formatura do
Proerd. Frisou que das pessoas jurídicas, somente a empresa Benoit doa o valor
do imposto ao Comdica. Sugeriu que a associação Mandala elabore projeto e
apresente ao Comdica para fins de angariar verbas para desenvolver suas
atividades. Parabenizou os candelarienses Paulo Ricardo Motta e André Gomes
da Silva que confeccionaram uma réplica do dinossauro que está exposto no
Parque de Eventos. Ao finalizar, felicitou o secretário de cultura, turismo e
esporte, Sr. Jorge Mallmann, pelo evento realizado na última sexta-feira, na Rua
Coberta.
JAIRA DIEHL (PSB) – Parabenizou a associação Mandala pelo trabalho
realizado e lembrou de situação vivenciada há 8 anos, quando um auxiliar do
Hospital Conceição lhe afirmou que crianças especiais nascem em famílias
especiais. Sugeriu que seja enviado ofício em nome da casa legislativa em
cumprimento ao secretário de cultura pela organização da abertura da
Chococande que contou com o show de Thomas Machado. Solicitou o envio de
ofício ao prefeito Paulo Butzge, requerendo a realização de patrolamento em
frente à escola Max Sperling, pois há um buraco enorme em frente ao
educandário. Requereu o encaminhamento de ofício de pêsames à família de
Jorge Braga Freitas, já que no último sábado faleceu a sempre lembrada Ana
Maria de Freitas, ressaltando que ela foi uma grande mulher que cativava a todos
com sua alegria contagiante, profissionalismo e carisma. Por fim, desejou uma
páscoa abençoada a todos.
JAIRO RADTKE (PSB) – Solicitou o envio de ofício ao secretário de Obras,
requerendo a realização de desentupimento de uma boca de lobo situada entre
as ruas Garibaldi e Men de Sá. Narrou que os fios de telefonia no interior,
mormente na Linha Passa Sete, estão atirados no chão, pedindo que o setor de
agricultura retire os fios do local, tendo em vista que não possuem mais utilidade.
Desejou uma feliz páscoa a todos os candelarienses.
CRISTINA ROHDE (PSDB) – Também elogiou o trabalho desempenhado pela
associação pró-autismo Mandala. Comunicou que uma comitiva de vereadores
estará se dirigindo à Porto Alegre em reunião no DAER para tratar sobre o corte
das tipuanas nas margens da ERS 400, pois a poda e os cortes continuam sendo
feitos. Disse que também irá pedir ao diretor do DAER para que seja instalada
placa de sinalização no KM 4 da ERS 400, onde tem o desnível na pista. Cristina
narrou que diversos acidentes já aconteceram no local, haja vista a falta de
sinalização. A vereadora também parabenizou a secretaria de cultura, turismo e

esporte por ter promovido o show de abertura da Chococande, salientando que
a atração de Thomas Machado lotou a Rua Coberta. Ao fim, desejou uma feliz
páscoa a todos.
MARCO ANTÔNIO LARGER (Progressistas) – Solicitou o envio de ofício ao
servidor encarregado pelo setor de trânsito do município, Nelson Farias,
agradecendo pelo serviço realizado na rua Gaspar Silveira Martins, na entrada
da cidade, pois as muretas foram removidas e uma sinalização melhor foi
instalada. Também elogiou a secretaria de cultura, turismo e esporte pela
realização do show da abertura da Chococande, lembrando que na Casa de
Cultura está acontecendo a exposição e venda de artesanatos e chocolates
caseiros. Pediu e encaminhamento de ofício ao prefeito Paulo Butzge,
solicitando informações sobre o abastecimento de água na localidade do
Travessão Schoenfeldt. Comunicou que os moradores da localidade lhe
procuraram e narram que estão sem água. Larger lembrou que a Câmara
repassou R$ 12 mil ao executivo para que pudesse ser construída a rede de
água daquela localidade. Em aparte, Cristina Rohde (PSDB) lembrou que foi por
intermédio do ex-vereador Paulo Hoffmann que a solicitação foi atendida e que
a devolução de valores aos cofres da prefeitura foi efetivada. Também pediu
envio de ofício ao prefeito Paulo Butzge com cópia a secretária de Educação,
solicitando a remessa do contrato do município com as empresas que realizam
o transporte escolar. Ao encerrar, parabenizou a diretoria da associação
Mandala pelo trabalho que está sendo desenvolvido.
ORDEM DO DIA:
Projeto de Lei nº 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. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 022/2018 – Concede aumento real de 2,5% aos servidores
ativos, inativos e pensionistas com paridade. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 023/2018 – Dispõe sobre a concessão de vales-alimentação
aos servidores municipais. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 024/2018 – Autoriza o executivo municipal a contratar serviços
gerais, em caráter emergencial. Tramita nas comissões.
Projeto de Lei nº 025/2018 – Autoriza o executivo municipal a contratar serviços
gerais, em caráter emergencial. Tramita nas comissões.
Projeto de Lei nº 026/2018 – Autoriza o executivo municipal a contratar serviços
gerais, em caráter emergencial. Tramita nas comissões.

Projeto de Lei nº 027/2018 - Autoriza o executivo municipal a contratar professor
anos finais – disciplina geografia, em caráter emergencial. Tramita nas
comissões.

