Sessão ordinária, 23 de abril de 2018.

GRANDE EXPEDIENTE:
LURDES ELLWANGER (PTB) – A vereadora expôs sobre os diversos
problemas que assolam o setor público municipal, afirmando que vem coletando
informações para poder tomar uma atitude. Citou que uma pessoa chegou a lhe
dizer que existe uma “máfia” formada na secretaria de Obras, máfia que estaria
vendendo túmulos no cemitério municipal. Pediu que o setor de iluminação
pública da prefeitura municipal realize reparo nas luminárias da Linha do Rio, já
que grande maioria não está funcionando. Pediu que o secretário de
administração lhe informe como é feita a aquisição de flores para ornamentação
da cidade. Lurdes também falou sobre a funcionamento das farmácias no
município, mormente ao plantão. Afirmou que é inaceitável que uma pessoa se
desloque do interior do município até a cidade durante a noite/madrugada e não
consiga adquirir um medicamento. Comentou que foi procurada em sua
residência pelo supervisor da farmácia São João, a secretária de Saúde, a
secretária adjunta da secretaria e o presidente do poder legislativo para discutir
sobre o plantão noturno das farmácias. Dessa forma, ficou decidido que a
secretaria iria remeter projeto de lei que disciplina a realização do plantão das
farmácias no município e que em breve tal projeto estaria aportando na casa
legislativa. Em aparte, Cristina Rohde (PSDB) narrou que um familiar seu estava
hospitalizado e após a alta precisou adquirir medicamento, pois o hospital não
vende medicação, apenas aplica a medicação em quem está hospitalizado/em
atendimento. Larger (Progressistas) lembrou que a casa legislativa já estava se
movimentando para apresentar projeto de lei disciplinando o horário do plantão
das farmácias no município, mas como a secretária disse que tomaria essa
frente, o legislativo resolver aguardar. Também se reportou à cavalgada da
mulher gaúcha, realizada no último fim de semana e parabenizou a todas que
participaram deste evento. Falou sobre a lei de trânsito que destina competência
ao município quanto a iluminação e sinalização de trânsito. Lembrou que a ponte
da RSC 287 é muito perigosa e que vários carros já caíram ali, referindo a falta
de iluminação e sinalização naquele local. Sugeriu que os colegas se reúnam
em reunião com a EGR para tratar sobre o assunto.
RUI BEISE (PDT) – Elogiou o trabalho realizado pela Sra. Iria Faber e pelos
voluntários que vem de tão longe, citando como exemplo os argentinos, que
auxiliam no horto medicinal Girassol. Lembrou que no dia 23 é celebrado o dia
de São Jorge, recordando que no Rincão comprido há uma rua em nome do
santo e haviam vários estabelecimentos levando o nome desse santo. Sobre a
cavalgada da mulher gaúcha, parabenizou todas as envolvidas na realização do
evento. Também referiu que em 23 de abril é comemorado o dia do escoteiro,
parabenizando as boas ações e atividades por eles praticadas. Criticou o novo
reajuste no percentual de 22,47% nas contas de energia elétrica. Afirmou que é
injusto o percentual do aumento, referindo que o funcionalismo público e demais
trabalhadores do comércio recebem pouco mais que 2% de reajuste em seus
salários e aposentadorias. Criticou o fato de nenhum órgão se posicionar contra
o aumento abusivo da taxa de energia elétrica.

CRISTINA ROHDE (PSDB) – Voltou a falar sobre a 7ª Cavalgada da Mulher
Gaúcha, organizada por competentes cavaleiras de Candelária. Cristina citou
que 60 mulheres participaram do evento. Também falou sobre o projeto de
equoterapia que está sendo desenvolvido em parceria com diversas entidades
do município.
ALDOMIR SEVERO (PSB) – Agradeceu a Sra. Iria Faber pela muda de árvore
recebida, ressaltando a importância do trabalho realizado por ela. Quanto aos
agentes de saúde, referiu que o trabalho desenvolvido por esses profissionais é
de grande importância, motivo pelo qual o município precisa manter esses
profissionais. Falou sobre a nova fábrica da Beira Rio que deverá se instalar em
Candelária. Pediu que seja avaliada a possibilidade de o legislativo auxiliar o
poder executivo nesse empreendimento, afirmando que inúmeros empregos
serão gerados.

