Sessão ordinária, 23 de abril de 2018.
O presidente do legislativo Marco Antônio Larger (Progressistas), colocou a ata
da sessão do dia 16 de abril em votação, restando aprovada por unanimidade.
Na ocasião, a proprietária do horto medicinal Girassol, Sra. Iria Faber, ocupou a
tribuna para divulgar o projeto Planeta Vivo, o qual consiste na doação de uma
muda de árvore para cada criança que nasce no município e é registrada no
cartório de registro das pessoas naturais de Candelária. O projeto recebe apoio
do cartório, do Rotary Clube e da Emater. Também participou do pronunciamento
a amiga da Sra. Iria Faber, a argentina Fiorela, que está auxiliando na
manutenção das atividades do horto medicinal. Ao finalizar sua participação, Iria
pediu que a comunidade auxilie na manutenção das atividades do horto
medicinal, mormente com a doação de terra, madeira e lonas, que servirão para
a construção de uma nova estufa. Cada vereador ganhou uma muda de árvore.
PEQUENO EXPEDIENTE:
CRISTINA ROHDE (PSDB) – A vereadora elogiou o trabalho realizado pela dona
Iria Faber, mormente os projetos por ela idealizados. Considerando que cada
vereador ganhou uma muda de árvore e que a muda estava condicionada em
um saquinho de erva mate, Cristina sugeriu que os pacotes de erva mate
consumidos na Câmara sejam guardados para posterior doação ao horto
medicinal. Solicitou o encaminhamento de ofício ao secretário de Obras com
cópia ao prefeito Paulo Butzge, pedindo a reconstrução da parada de ônibus
situada na frente do salão de Ervino Radtke, na Vila Passa Sete. Lembrou que
o inverno se aproxima e que os estudantes e demais moradores precisam de um
local para se abrigar enquanto aguardam o ônibus. Cristina falou sobre o
campeonato de futebol sete realizado pelo Salão Rohde, destacando que o a
organização foi feita por Gilmar Schwantes, Lisiane e pelo Daniel. Comunicou
que o campeonato foi finalizado no domingo, narrando que se sagraram
campeões os seguintes times: União do Bairro Ewaldo Prass (1º lugar), Unidos
do Corredor (2º lugar), Jursal da Linha do Salso (3º lugar) e o time Unidos do
Rincão (4º lugar). Felicitou a todos os demais times que participaram da
competição e aos organizadores. Pediu o envio de ofício à Lucélia Carrão,
presidente do grupo de cavalgada feminino, parabenizando-a pela organização
da 7ª Cavalgada da Mulher Gaúcha.
CRISTIANO BECKER (MDB) – Pediu o envio de ofício ao prefeito Paulo Butzge,
questionando quanto a contratação ou renovação do contrato dos agentes de
saúde. Lembrou que o prazo do contrato está acabando e até agora nenhuma
providência foi tomada. Disse que vários moradores das localidades do interior
do município lhe procuraram preocupados com a interrupção do trabalho
desenvolvido pelos agentes de saúde. Pediu que a administração municipal
promova o processo seletivo para a contratação desses profissionais com a
maior brevidade possível. Lembrou que no ano de 2013, a Câmara de
Vereadores auxiliou a administração municipal a adquirir o terreno que abriga a
empresa calçadista Beira Rio. Dessa forma, sugeriu que o presidente Marco
Antônio Larger verifique a possibilidade de auxiliar a administração na aquisição
do novo terreno que deverá sediar mais uma unidade da empresa Beira Rio.

Jaira Diehl (PSB) questionou quanto era repassado mensalmente no ano de
2013, obtendo a resposta de que R$ 60 mil eram devolvidos.
JAIRO RADTKE (PSB) – Também elogiou o trabalho desenvolvido pela dona
Iria Faber. Pediu a remessa de ofício à empresa EGR, para que seja feita a
limpeza das valetas da RSC 287, mormente nas proximidades do bairro Rincão
Comprido. Se reportou ao término do contrato dos agentes de saúde, salientando
a importância do trabalho realizado por estes profissionais. Dessa forma,
solicitou o envio de ofício à secretaria de Saúde questionando se o processo
seletivo para contratação de agentes de saúde será realizado. O vereador
também concordou com o posicionamento do Ver. Cristiano Becker, mormente
quanto a devolução de valores ao executivo, para auxiliar na compra do terreno
que irá sediar mais uma unidade da empresa Beiro Rio. Em aparte, Jorge Willian
(PTB) sugeriu que o prefeito e o secretário de administração realizem reunião e
explique formalmente sobre a extensão da área a ser adquirida e o correlato
valor, já que as informações que os vereadores possuem são as que foram
veiculadas na imprensa local.
JAIRA DIEHL (PSB) – Solicitou o envio de ofício ao prefeito Paulo Butzge,
pedindo que todo projeto de lei que trate sobre a contratação de profissionais por
processo seletivo venha acompanhado da respectiva lista de aprovados e
indique o nome do profissional a ser chamado. Disse que a informação solicitada
é de extrema relevância. Pediu o encaminhamento de ofício ao Sr. Vilson Matias
Schroeder, presidente da Comunidade Evangélica Luterana da Linha Facão,
pela excelente festividade realizada no último domingo, dia 22. Convidou os
colegas e a comunidade candelariense a participar do Festival das Massas, que
acontece no dia 19 de maio, no Minuano, na Vila Fátima, cuja organização fica
por conta do grupo de mulheres Arte e Riso, daquela localidade.
MARCO ANTÔNIO LARGER (Progressistas) – Parabenizou a Sra. Iria Faber
pelo projeto desenvolvido, bem como por todas atividades que ela realiza junto
ao horto medicinal Girassol. Larger parabenizou o grupo de mulheres que
realizaram mais uma edição da cavalgada da mulher gaúcha, se associando ao
pedido de ofício realizado pela colega Cristina Rohde. O vereador falou sobre o
descaso no descarte de lâmpadas fluorescentes, narrando que próximo à praça
central, havia um grande descarte deste material que é considerado tóxico.
Dessa forma, pediu que as pessoas tenham cuidado ao efetuar o descarte de
tais materiais. Também falou sobre o contrato dos agentes de saúde, lembrando
que por várias vezes questionou a administração municipal sobre a renovação
de tais contratos de trabalho, mas ainda não obteve resposta. Questionou a
secretária de Saúde sobre o valor que é gasto pelo município com a contratação
desses profissionais, afirmando ainda que com gestão é possível fazer uma boa
administração e ter recursos disponíveis. Nesse sentido, lembrou que sua gestão
na presidência da casa está sendo pautada em economia, citando que a
estrutura de informática dos gabinetes carece de novos equipamentos. Lembrou
que o legislativo abre mão de 4% do percentual do orçamento anual em favor do
executivo. Larger falou que a poucos dias veio ofício do executivo com a listagem
de cargos em comissão daquele poder e afirmou que tal lista é de causar
espanto, considerando o cargo ocupado, o trabalho desempenhado e o valor
recebido por alguns cargos em comissão. O vereador reclamou ainda o descaso

do executivo em remeter as respostas dos ofícios encaminhados pelos
vereadores, citando como exemplo um projeto que está tramitando nas
comissões aguardando a resposta do executivo.
ORDEM DO DIA:
Projeto de Lei nº 037/2018 – Autoriza o Executivo Municipal a contratar
cuidadores sociais, em caráter emergencial. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 038/2018- Autoriza o Executivo Municipal a contratar auxiliar
de escola de educação infantil, em caráter emergencial. Aprovado por
unanimidade.
Projeto de Lei nº 039/2018- Autoriza o Executivo Municipal a contratar professor
de educação infantil, em caráter emergencial. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 040/2018- Autoriza o Executivo Municipal a contratar dois
professores de educação infantil, em caráter emergencial. Aprovado por
unanimidade.
Projeto de Lei nº 041/2018 - Autoriza o Executivo Municipal a contratar
professor de educação infantil, em caráter emergencial. Aprovado por
unanimidade.
Projeto de Resolução nº 004/2018 - Altera, acrescenta e revoga dispositivos à
Resolução nº 003/2009, que dispõe sobre Regimento Interno da Câmara de
Vereadores de Candelária. Aprovado por unanimidade.
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.

