Sessão ordinária, 18 de junho de 2018.
O presidente Marco Antônio Larger, colocou a ata da sessão do dia 11 de junho em
votação, restando aprovada por unanimidade.
PEQUENO EXPEDIENTE:
DANIEL BERNARDY (PDT) – Solicitou o envio de ofício ao secretário de Obras,
requerendo a recuperação do corredor Arlindo Thom na estrada da Linha Facão. Pediu
que o setor competente realize o recolhimento de um lixo depositado na Rua Raimundo
Gomes de Sá, atrás do posto de saúde do bairro Ewaldo Prass. Ao departamento de
iluminação pública, requereu a troca de lâmpadas na rua Castro Alves, mormente em
frente à residência de nº 34.
CELSO GEHRES (Progressistas) – Pediu o envio de ofício ao secretário de Obras,
requerendo o patrolamento da estrada do Travessão Schoenfeldt. Lembrando que no
dia 08 de julho acontece a festa anual da comunidade. Pediu o envio de ofício ao setor
de iluminação pública, solicitando a recuperação de algumas luminárias na Sesmaria do
Pinhal, nas proximidades do cemitério daquela localidade. Parabenizou a organização
da feira do livro deste ano e lembrou que no ano passado a secretaria de Cultura tinha
verba aprovada, mas por motivos alheios a feira não se realizou. Solicitou informações
ao executivo sobre o andamento das obras dos pavilhões comunitários das localidades
da Rebentona e Picada Roos.
ALDOMIR SEVERO (PSB) – Recordou que há 60 dias surgiu o problema do plantão
das farmácias, mas até agora a secretaria de Saúde não agilizou o projeto. Dessa forma,
pediu a remessa de ofício ao prefeito Paulo Butzge, requerendo informações quanto a
projeto que irá regulamentar o plantão das farmácias no município. Em aparte, Marco
Antônio Larger (Progressistas) lembrou que muitos vereadores participaram da reunião
na secretaria de Saúde que prometeu agilizar a questão e solucionar o problema.
Aldomir frisou ainda que durante a reunião foi solicitada a alteração do horário do
plantão, sendo que a secretária informou que era impossível, pois o projeto já estava
pronto.
CRISTINA ROHDE (PSDB) – Requereu a remessa de ofício ao prefeito Paulo Butzge,
pedindo que seja agilizado o serviço que foi assumido com os moradores da localidade
do Alto Passa Sete. Lembrou que com uma forte enxurrada ocorrida no ano passado, a
ponte que fica próxima à divisa com o município de Passa Sete. Disse que os moradores
buscaram auxílio, inclusive do prefeito de Passa Sete, que deu o material para
construção da ponte, restando pendente apenas a construção. Dessa forma, pediu a
remessa de ofício ao prefeito Paulo Butzge requerendo agilidade na construção da
referida ponte. Quanto a rede de água da Linha Passa Sete, avisou os moradores que
todos os trâmites estão em fase de conclusão, sendo que em breve a obra será iniciada.
Sobre o projeto do plantão das farmácias, disse que não entende como o mesmo ainda
não foi protocolado na casa legislativa. Em aparte, Aldomir (PSB) disse que as farmácias
estão aguardando a regulamentação para realizar o plantão.
JAIRO RADTKE (PSB) – Solicitou o envio de ofício ao secretário de Obras,
agradecendo a realização de patrolamento na estrada do bairro Costa Norte que dá
acesso à ERS 400. Pediu o envio de ofício ao gerente do CFC Machado, para que
verifique a possibilidade de ofertar o curso de transporte escolar e coletivo aos
candelarienses. Pediu que seja despejada carga de cascalho na estrada da Sanga
Funda, próximo à residência de Jorge Ellwanger, pois o ônibus está tendo dificuldades

de trafegar pelo local. Também pediu a recuperação de um buraco situado na estrada
do Rincão Taquaruçu, próximo à residência da Sra. Elia e do Sr. Alcides.
JAIRA DIEHL (PSB) - Pediu o envio de ofício ao secretário de Obras, pedindo a
realização de patrolamento nas localidades da Linha do Rio e da Costa do Rio, pois as
estradas estão intransitáveis. Convidou a comunidade candelariense a participar do
Arraiá da Solidariedade que acontece no dia 24 de junho, a partir das 14h na Rua
Coberta.
MARCO ANTÔNIO LARGER (Progressistas) – Requereu o envio de ofício a equipe
organizadora da 6ª edição do Happy Arte, que aconteceu no último domingo, no Parque
de Eventos, parabenizando pelo evento realizado. Solicitou envio de ofício ao secretário
de Obras, requerendo a realização de patrolamento no Quilombo e no fundão do
Quilombo. Disse que os moradores dessas regiões estão cobrando melhorias. Solicitou
a remessa de ofício ao prefeito Paulo Butzge, questionando se o pagamento do
calçamento realizado na rua Paulo Afonso Jacobi, na Vila Botucaraí, já foi concluído e
se possui garantia, tendo em vista que o calçamento está apresentando inúmeros
defeitos. Pediu que o prefeito notifique a empresa que realizou a obra, para que a via
seja consertada. Cristina Rohde (PSDB) disse que até já foram consertados alguns
pontos, todavia, o problema logo voltou. Ao fim, Marco Antônio convidou todos a
participar do jantar baile em comemoração aos 65 anos de fundação do CTG Sentinela
dos Pampas, momento em que será oficializada a posse da nova patroa do CTG, como
também será prestada uma homenagem à casa legislativa pelo apoio dedicado ao
centro de tradições.
ORDEM DO DIA:
Projeto de Lei nº 015/2018 - Altera as leis nº 004/2005 e 466 de 23 de novembro de
2009 e dispõe sobre a reestruturação do quadro de cargos e funções públicas do Poder
Legislativo de Candelária e dá outras providências. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 058/2018 - Autoriza o executivo municipal a prorrogar o contrato
emergencial de que trata a lei municipal nº 1.423/17. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 053/2018 - Autoriza o poder executivo a contratar operação de crédito
com o Banco do Brasil s.a., e dá outras providências. Tramita nas comissões.

