Sessão ordinária, 14 de maio de 2018.
O presidente, Marco Antônio Larger (Progressistas) colocou a ata da sessão do
dia 9 de abril em votação, restando aprovada por unanimidade. Registrou que
no dia 16 de maio a assessoria legislativa, Isabel Ellwanger, estará festejando
seu aniversário, desejando felicidades.
PEQUENO EXPEDIENTE:
CRISTINA ROHDE (PSDB) – Solicitou o envio de ofício ao capitão da Brigada
Militar, Sr. Renan Dutra, com cópia ao comandante geral da Brigada Militar, em
reconhecimento ao trabalho e dedicação realizado por todo efetivo de
Candelária. Também pediu o envio de ofício ao delegado de polícia, Sr. Rodrigo
Marquardt da Silveira, com cópia ao chefe da polícia civil, Sr. Emerson Wendt,
elogiando o trabalho desenvolvido na delegacia, bem como pela agilidade com
que conduzem os inquéritos e investigações. Pediu que seja incluído no ofício o
pedido para que na medida do possível, seja renovada a frota de viaturas da
brigada militar. Pediu que a comunidade participe da reunião que acontecerá na
noite do dia 15, na ACIC, que tratará sobre o sistema de vídeo monitoramento
em nosso município. Falou sobre o baile de escolha da nova corte da Acanjur,
que aconteceu no último sábado dia, 12. Felicitou a nova corte de soberanas da
Acanjur, pedindo a remessa de ofício a todas que participaram do concurso.
Agradeceu ao apoio dedicado pela Emater à Acanjur. Parabenizou a diretoria da
comunidade Cristo para Todos, da localidade de Sesmaria do Pinhal, pela
excelente festividade realizada no último domingo.
JAIRO RADTKE (PSB) – Pediu a remessa de ofício ao secretário de Obras,
requerendo a colocação de cascalho em um buraco situado nas proximidades
da casa comercial de Lauro Zilch na estrada da Linha Palmeira. Também pediu
o conserto de um buraco localizado na estrada do Bom Retiro, em frente à
residência de Giovani Larger.
ALDOMIR SEVERO (PSB) – Requereu o envio de ofício à secretaria de Obras,
pedindo a recuperação da estrada do corredor dos Gomes. Agradeceu a equipe
da secretaria de Obras pelo trabalho que está sendo realizado na estrada do
Passa Sete. Pediu o envio de ofício à secretaria de Saúde e ao Hospital
Candelária, parabenizando os enfermeiros e técnicos de enfermagem pela
passagem do seu dia. Refletiu que gostaria que a classe profissional dos
enfermeiros e técnicos de enfermagem fosse mais unida, para que juntos
lutassem por seus direitos. Falou sobre os diversos problemas da profissão,
mormente os baixos salários, não pagamento de insalubridade etc.
CRISTIANO BECKER (MDB) – O vereador solicitou o envio de ofício ao
secretário de Obras, requerendo a recuperação do prolongamento da rua da
Praia, após o asfalto. Também pediu que a recuperação das ruas do bairro Costa
Norte e do prolongamento da rua Princesa Isabel. Registrou que os moradores
da rua Amândio Silva pediram o conserto de um buraco causado por obra
realizada nas proximidades do novo fórum. Becker narrou que o secretário
estadual de segurança pública, César Schirmer, é muito próximo da sua família,
afirmando que irá solicitar a ele que o batalhão da Brigada Militar de Candelária

seja beneficiado com uma nova viatura. Lembrou que tempos atrás o jornal
Gazeta do Sul publicou a listagem dos cargos em comissão da prefeitura de
Santa Cruz do Sul, referindo que a poucos dias o colega Jorge Willian recebeu
a listagem dos cargos em comissão do município de Candelária, sugerindo que
a imprensa local faça matéria semelhante, para que a população tenha
conhecimento sobre os valores que são gastos pelo município, bem como, ajude
o legislativo a fiscalizar se estas pessoas estão exercendo as atribuições dos
cargos para o qual foram nomeados.
MARCO ANTÔNIO LARGER (Progressistas) – Desabafou sobre a situação
precária das estradas do interior no município. Lembrou que no dia 7 de maio,
solicitou ao secretário de Obras, a realização de patrolamento na estrada do
Roncador, mormente nas proximidades da comunidade Nossa Senhora de
Fátima, já que sua festa anual aconteceria no dia 13. Todavia, nenhuma patrola
apareceu por lá e as pessoas que estiveram prestigiando a festa da comunidade
precisaram ter cuidado redobrado ao trafegar por aquela estrada. Por essa
razão, solicitou o envio de ofício ao prefeito Paulo Butzge, pedindo que o
cronograma de serviços da secretaria de Obras seja revisto. Lembrou que na
época em que o falecido Elcy Simões de Oliveira era prefeito, as estradas do
interior sempre estavam impecáveis, mormente quando se aproximava o período
das festas anuais. Comunicou que no próximo domingo acontece a festa do
grupo Bem Estar da Linha Travessão, convidando todos a prestigiar o evento.
Lembrou que no dia 15 de maio encerra-se o prazo para inscrição na corrida e
caminhada “Faça Bonito”, organizada pela secretaria de Assistência Social e que
acontece no próximo domingo, dia 20.
ORDEM DO DIA:

Projeto de Lei nº 045/2018 - Autoriza o Executivo Municipal a contratar 05(cinco)
estagiários, cursando pedagogia, geografia, letras, história e ou matemática,
respectivamente, em caráter emergencial, e dá outras providências. Aprovado
por unanimidade.
Projeto de Lei nº 046/2018 - Altera a redação de dispositivo da Lei Municipal n.º
874, de 13 de agosto de 2013, alterada pelas Leis Municipais nº 1005, de 10 de
julho de 2014, nº 1019, de 31 de julho de 2014, nº 1040, de 24 de setembro de
2014, nº 1163, de 18 de agosto de 2015, nº 1204, de 24 de dezembro de 2015
e nº 1262, de 31 de março de 2016; altera o Quadro de Gratificações dos Cargos
de Confiança, constante na Lei Municipal n.º 875, de 13 de agosto de 2013,
alterada pelas Leis nº 973, de 20 de maio de 2014, nº 1005, de 10 de julho de
2014, nº 1019, de 31 de julho de 2014, nº 1040, de 24 de setembro de 2014, nº
1163, de 18 de agosto de 2015, nº 1204, de 24 de dezembro de 2015, nº 1223,
de 29 de janeiro de 2016 e nº 1262, de 31 de março de 2016 e; elimina e cria
Cargos de Confiança, e dá outras providências. Tramita nas comissões.
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). Aprovado por unanimidade.

