Sessão ordinária, 07 de maio de 2018.
O presidente, Marco Antônio Larger (Progressistas) colocou a ata da sessão do
dia 30 de abril em votação, restando aprovada por unanimidade.
PEQUENO EXPEDIENTE:
DANIEL BERNARDY (PDT) – Pediu o envio de ofício ao prefeito Paulo Butzge,
requerendo informação sobre o gasto com combustível no ano de 2016, 2017 e
dos meses de janeiro a abril de 2018. Também questionou o valor que está
sendo pago pelo litro do diesel. Solicitou o envio de ofício ao secretário de Obras,
pedindo que seja feito novo reparo na estrada do Passa Sete. Pediu a realização
de patrolamento na estrada da Picada Roos, próximo às torres de energia.
Questionou o secretário de obras sobre o motivo dos caminhões da prefeitura
trafegarem em pleno final de semana carregados de cascalho, frisando que este
trabalho deve ser feito durante a semana. Emitiu agradecimento feito pelos
proprietários do circo que estava no município, mormente ao Vanderlei dos
Santos que emprestou os bois para que a apresentação de tourada fosse
realizada.
CRISTINA ROHDE (PSDB) – Solicitou o envio de ofício ao chefe do setor de
iluminação pública, Telmo Grunewald, requerendo o reparo de luminária na
localidade da Vila Botucaraí em frente à residência de Olivia Rehbein Herbert.
Requereu o envio de ofício ao secretário de Obras, pedindo a realização de
patrolamento na estrada velha da localidade Sesmaria do Pinhal. Lembrou que
já fez tal pedido duas vezes, mas nada até agora nada foi feito. Também pediu
a realização de patrolamento nas estradas da Linha Curitiba, Linha Brasil e na
rua da Praia, no bairro Costa Norte. Pediu a remessa de ofício à nova corte da
mulher rural, eleita na última sexta-feira, dia 4, na Expocande. Parabenizou a
Elaine Skolaude, extensionista da Emater e a Marilda Alves, responsáveis pela
organização do evento. Felicitou a corte eleita, rainha Tânia Maria Immig,
representante do grupo Alegria de Viver da localidade de Linha Alta, princesas
Fabrícia Cristina Markus, do grupo Unidas da Serra da Vila União e Roseli
Cristiana Lopes do grupo Boa Esperança da localidade de Passa Sete e a
simpatia Iria Faber, representante do horto medicinal Girassol.
CELSO GEHRES (Progressistas) – Requereu o envio de ofício a comissão
organizadora da 9ª Expocande, pela excelente festa realizada no último fim de
semana. Frisou que a forma de evidenciar a paleontologia foi o diferencial da
festa. Pediu a realização de patrolamento na estrada do Roncador, já que neste
fim de semana será realizada a festa da comunidade Nossa Senhora de Fátima,
naquela localidade. Registrou que o deputado federal Luis Carlos Heinze esteve
na Expocande na tarde de domingo, visitando a festa. Frisou que para o
município é muito importante ter um candelariense como pré-candidato ao
governo do estado. Anunciou que houve a liberação de verba de R$ 220 mil para
realização do calçamento das ruas Paul Harris e Duque de Caxias.
JORGE WILLIAN FEISTLER (PTB) – Pediu a remessa de ofício a comissão
organizadora da 9ª Expocande, parabenizando-os pelo trabalho lá realizado e
pelo sucesso da feira. Também reforçou a importância dada nesta edição da

festa para a riqueza paleontológica que o município possui. Solicitou o envio de
ofício ao gerente executivo do INSS de Santa Maria, Sr. Rodrigo Schneider
Brasiliense, para que informe por qual motivo Candelária não possui médico
perito atuando na agência do INSS desde o mês de outubro de 2017. Frisou que
muitas pessoas precisam encaminhar benefícios e não possuem condições de
se deslocar aos municípios de Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul ou Santa
Maria para a realização de perícia. Dessa forma, pediu que seja informada a
previsão da retomada da realização de perícias em Candelária. Comunicou que
conversou com João Cardona, gerente do Instituto Geral de Perícias, sobre a
regularização da emissão de carteiras de identidade no município. O vereador
lembrou que já que foi aprovado há meses o projeto de lei nº 012/2018 que
autorizou o executivo a celebrar termo de cooperação com a secretaria de
segurança pública, todavia o processo encontra-se parado na assessoria jurídica
da secretaria de segurança pública. Lamentou que o assunto ainda não tenha
sido resolvido.
CRISTIANO BECKER (MDB) – Comunicou que também entrou em contato com
o IGP e recebeu a informação de que o processo está com a assessoria jurídica
daquele órgão. Verificou a possibilidade de agendar reunião com a gerencia do
instituto para que seja dada atenção especial ao assunto e para que o parecer
da assessoria seja concluído com brevidade, tendo em vista a importância da
liberação para o município firmar esse convênio e voltar a emitir as carteiras de
identidade. Também elogiou a organização da 9ª Expocande pelo sucesso da
feira, afirmando que ficou satisfeito ao ver pessoas de diversos municípios
vizinhos prestigiando a festa. Comunicou que esteve no gabinete do deputado
estadual Edson Brum verificando sobre a possibilidade de realocar o resíduo de
asfalto da ERS 400 para colocação na ERS 410. Frisou que o resíduo já está
sendo colocado na ERS 410, agradecendo ao deputado pelo apoio e agilidade.
Solicitou o envio de ofício ao prefeito Paulo Butzge requerendo a recuperação
da ponte pênsil da Prainha, pois ela está balançando bastante, causando riscos
aos que por ela trafegam. Ao fim, registrou seus cumprimentos a nova corte da
mulher rural.
LURDES ELLWANGER (PTB) – Afirmou que ficou muito contente e satisfeita
com o sucesso da 9ª Expocande. Brincou dizendo que devido ao sucesso da
feira, até congestionamento por excesso de veículos na rodovia de acesso pode
ser vivenciado pelos candelarienses. Elogiou a cerimônia de abertura, mormente
o momento do nascimento do filhote do Candino e da Candina, o Dino Jr.
Também gostou dos shows que foram proporcionados à população.
Parabenizou a corte da mulher rural, eleita na última sexta-feira, na Expocande,
felicitando também a todas que participaram do importante evento. Felicitou a
Elaine Skolaude, extensionista da Emater, pela organização de mais uma edição
do evento. Comunicou que esteve conversando com a Liria Reis, enfermeira da
secretaria de Saúde, recebendo a informação de que o processo seletivo para a
contratação de agentes de saúde sairá em breve.
RUI BEISE (PDT) – O vereador também elogiou o sucesso da Expocande e
informou que diversas pessoas de outros municípios parabenizaram a grandeza
e a organização do evento. Requereu o envio de ofício ao departamento de
trânsito do município, pedindo que seja recuperada a sinalização da rua Silvio

Pinto, já que as placas de sinalização estão apagadas e sujas. Lembrou que as
pessoas têm até o dia 9 de maio para regularizar o título de eleitor junto à justiça
eleitoral. Voltou a frisar que a secretaria de Saúde está aplicando a vacina da
gripe. Alertou os produtores rurais sobre a vacinação dos animais contra a febre
aftosa, informando que a inspetoria veterinária já está emitindo a declaração.
ALDOMIR SEVERO (PSB) – Reportou-se ao sucesso da 9ª Expocande,
elogiando a organização do evento. Pediu a remessa de ofício ao CRVA da Vila
Botucaraí, questionando o motivo de tanta demora no atendimento à população.
Afirmou que foi procurado por diversas pessoas que narraram que precisaram ir
de madrugada para a fila do CRVA para retirar ficha, sendo que o atendimento
está muito moroso. Ao finalizar, antecipou seus cumprimentos a todas as mães
que irão comemorar seu dia no próximo domingo, dia 13.
MARCO ANTÔNIO LARGER (Progressistas) – Disse que recebeu inúmeras
reclamações de moradores do interior que estiveram na Expocande visitando o
estande do Poder Legislativo. Dessa forma, pediu o envio de ofício ao secretário
de Obras, requerendo a recuperação das estradas da região serrana, mormente
no Roncador que sediará a festa anual da comunidade no fim de semana e no
Arroio Lindo, pois foi informado pelo morador Sidnei Coimbra que a estrada não
oferece condições de trafegabilidade, pedindo a colocação de cascalho naquela
via. Pediu o envio de ofício ao chefe do setor de iluminação pública do município,
Sr. Telmo Grunewald, solicitando a instalação de uma luminária na Linha do Rio,
próximo ao ginásio do Olarias. Ao secretário de Obras, pediu a realização de
reparos nas ruas Daltro Filho e Herculano Manoel Ferreira. Lembrou que em
julho do ano passado esteve no Ipergs em Porto Alegre junto com o prefeito,
vice-prefeito e colegas vereadores onde o executivo se comprometeu em
remeter um projeto de lei autorizando o convênio do município com o instituto,
todavia, até hoje, nada foi feito. Cristina Rohde (PSDB) frisou que as pessoas
que trabalham no comercio não conseguem ir a outro munícipio que tenha
agência do Ipergs para ter atendimento, tendo em vista o horário de
funcionamento das agências. Larger pediu que o prefeito remeta à casa
legislativa o projeto de lei para que seja autorizado o convênio.
ORDEM DO DIA:
Projeto de Lei nº 014/2018 - Dispõe sobre a divulgação das listagens dos
pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na
rede pública do Município de Candelária/RS e dá outras providências. De autoria
do Ver. Jorge Willian Feistler (PTB). Tramita nas comissões.
Projeto de Lei nº 029/2018 - Autoriza o executivo municipal a contratar motorista
em caráter emergencial e dá outras providências. Aguarda a resposta de ofício.
Projeto de Lei nº 042/2018 - Autoriza o executivo municipal a contratar 01(um)
enfermeiro para atenção básica, em caráter emergencial. Aprovado por
unanimidade.

Projeto de Lei nº 044/2018 - Autoriza o executivo municipal a prorrogar o
contrato emergencial de que trata a lei municipal nº 1.394/17. Aprovado por
unanimidade.

