Sessão ordinária, 16 de abril de 2018.
O presidente do legislativo Marco Antônio Larger (Progressistas), colocou a ata
da sessão do dia 09 de abril em votação, restando aprovada por unanimidade.
PEQUENO EXPEDIENTE:
CRISTINA ROHDE (PSDB) – Solicitou o encaminhamento de ofício à secretária
de Saúde, com cópia ao prefeito Paulo Butzge, questionando o motivo de não
ter mais o plantão de farmácias 24 horas. Recordou que na legislatura passada
havia situação semelhante acontecendo, e após diversas reuniões o problema
foi solucionado. Cristina lembrou que o plantão se faz necessário. A vereadora
falou sobre a 18ª olimpíada rural e o 31º Encontro municipal de jovens rurais,
que aconteceu no último final de semana. Citou todas as modalidades que foram
disputadas na olimpíada e enalteceu a grandiosidade do evento promovido pela
Acanjur. Parabenizou todos os grupos de jovens que participaram do evento,
mormente aos grupos que se sagraram vencedores: Linha Alta em 1º lugar, Vila
Passa Sete e Linha do Rio em 2º lugar, Picada Escura em 3º lugar e a Linha
Curitiba que conquistou o 4º lugar. Também agradeceu o apoio dedicado pela
prefeitura para que o evento fosse realizado, agradecendo também a
extensionista da Emater, Elaine Skolaude pelo apoio e organização do evento.
JAIRO RADTKE (PSB) – Parabenizou a juventude rural pela realização da
olímpiada rural e do 31º Encontro municipal de jovens rurais. Falou sobre a
agricultura e a compra do tabaco. Falou sobre a notícia de que Candelária irá
receber mais uma extensão da empresa calçadista Beira Rio. Jairo falou sobre
os empregos que serão gerados e parabenizou o executivo municipal por ter
trabalhado para que essa boa notícia se concretizasse.
JORGE WILLIAN FEITLER (PTB) – Requereu o envio de ofício à secretária de
saúde, questionando quanto ao funcionamento do plantão da farmácia
municipal. Também falou sobre o plantão das farmácias privadas, afirmando que
a São João já está há um mês sem realizar o plantão. Feistler disse que o
executivo precisa se mobilizar e solucionar esse problema junto com os
estabelecimentos farmacêuticos. Feistler questionou como está o andamento do
processo seletivo para contratação de agentes de saúde, lembrando que o
contrato das agentes está vencendo e que ainda não teve notícia sobre a
realização do certame. Pediu o envio de ofício à secretaria de Obras, indagando
quando será efetuado reparo nas estradas do Alto Passa Sete e nas estradas da
região da serra que estão em precárias condições de trafegabilidade. Em aparte,
Daniel Bernardy (PDT) disse que recebeu ligação de produtores do Passa Sete,
reclamando que as agroindústrias estão deixando de vir colher os produtos por
eles fabricados, haja vista a má condição da estrada. Bernardy comunicou ainda
que os moradores salientaram que se nada for feito, irão promover uma
manifestação em frente à prefeitura. O vereador também citou a má condição de
trafegabilidade da estrada da localidade de Santa Fé, mormente nas
proximidades da residência de Ani Soares. Feistler disse que todas as
localidades estão carecendo de patrolamento e recuperação, citando como
exemplo a estrada da localidade do Roncador. Afirmou, ainda, que não tem
cabimento as agroindústrias não venderem seus produtos por causa da condição

da estrada. Cristina Rohde (PSDB) lembrou que várias sugestões foram dadas
ao secretário de Obras, salientando que do jeito que está, o trabalho está muito
moroso. Solicitou o envio de ofício ao prefeito Paulo Butzge, questionando
quando será iniciado o trabalho de emissão das carteiras de identidade pelo
município. Feistler lembrou que a lei já foi aprovada e que o servidor já está
lotado no setor. Ao finalizar, reiterou pela sexta vez, o pedido de envio de ofício
ao prefeito Paulo Butzge, solicitando a remessa da listagem de cargos em
comissão do executivo, contendo o nome, o cargo e o respectivo salário.
RUI BEISE (PDT) – Comunicou que no último final de semana foi comemorado
o dia da conservação do solo, ressaltando o seu valor inestimável e a sua
importância. Também parabenizou a Acanjur e os grupos de jovens rurais pela
realização da olimpíada rural e do 31º Encontro municipal de jovens rurais. Beise
disse que as estradas da localidade do Quilombo também estão precisando de
recuperação. Requereu o envio de ofício ao prefeito Paulo Butzge,
parabenizando pela realização da conferência da cidade, e sugeriu que seja visto
com cautela o problema entre as ruas Gaspar Silveira Martins e Av. Getúlio
Vargas, no Rincão Comprido. Narrou que os moradores estão preocupados com
os inúmeros acidentes de trânsito que estão sendo registrados naquele local.
Dessa forma, pediu que seja planejada uma forma de diminuir os acidentes que
ali são registrados.
MARCO ANTÔNIO LARGER (Progressistas) – Solicitou o envio de ofício ao
prefeito Paulo Butzge, indagando se tem algum projeto para calçamento da rua
Paulo Afonso Jacobi, na Vila Botucaraí. Larger sugeriu que se não houver projeto
em andamento, que seja colocado material naquela via, pois os estudantes estão
reclamando do barro existente no local. Celso Gehres (Progressitas) lembrou
que havia uma previsão para a realização de tal obra. Cristina Rohde (PSDB)
disse que os moradores da Vila Botucaraí também comunicaram o problema
naquela rua, mormente quanto ao barro. Feistler (PTB) lembrou que o colega
Daniel Bernardy (PDT) elaborou emenda ao orçamento que prevê a destinação
de valor para a realização de tal obra. Larger disse que o executivo deveria ser
mais sério no envio das respostas solicitadas pelo legislativo. Quanto as
condições das estradas do interior, Larger lembrou que pediu que o secretário
remetesse ofício à casa informando quando todas as máquinas estariam
funcionando e trabalhando para a recuperação das estradas, todavia, até hoje
nenhum ofício com essa informação foi protocolado na casa. Também falou
sobre a péssima condição de trafegabilidade da estrada do Roncador. Solicitou
o envio de ofício ao prefeito Paulo Butzge com cópia ao secretário de Obras,
requerendo a realização de patrolamento na estrada do Roncador, lembrando
que se aproxima a festa anual daquela localidade. Larger afirmou que já que o
maquinário é pouco, a municipalidade poderia contratar empresa que realizasse
o trabalho de hora/máquina. Bernardy (PDT) lembrou que também deu essa
sugestão ao secretário e ao prefeito, afirmando que o executivo só procura os
vereadores quando lhe convém, não havendo um auxílio mútuo de forma
contínua.
O Presidente leu documento recebido da Gerência de Recuperação de Receitas
da RGE SUL, no qual expõe sobre um débito da Sociedade Beneficente Hospital
Candelária para com a empresa que estaria em aberto desde o mês de

novembro de 2011. Dessa forma, pediu a remessa de ofício ao prefeito Paulo
Butzge e ao presidente do Hospital Candelária questionando se é verídico o que
está sendo narrando no ofício remetido pela RGE ao legislativo.
ORDEM DO DIA:
Proposição para realização de sessão solene – Homenagem ao Grupo
Freundenkreis, através de Sessão Solene a ser realizada no dia 23 de Julho de
2018, na sede deste Poder, em homenagem aos 41 anos de existência do
Grupo. Aprovado por unanimidade. Autoria da Ver. Maria de Lurdes Ellwanger.

