Sessão ordinária, 11 de junho de 2018.
O presidente Marco Antônio Larger, colocou as atas das sessões do dia 30 de maio e
04 de junho em votação, as quais foram aprovadas por unanimidade. Comunicou que
no dia 14 de junho o assessor parlamentar Adelmo Barbosa Jr, irá comemorar seu
aniversário, desejando felicidades.
PEQUENO EXPEDIENTE:
RUI BEISE (PDT) – Registrou seu apoio e reconhecimento ao Corpo de Bombeiros
Voluntários de Candelária e à Samu pela eficiência do serviço prestado à comunidade,
relatando como exemplo o acidente que vitimou um jovem na tarde de segunda em uma
secadora de arroz na Linha Palmeira. Lembrou que a partir de agora o cadastramento
do cartão SUS está sendo realizado na sede da secretaria de Saúde. Comentou sobre
a dificuldade enfrentada pelos municípios para atingir a meta de vacinação contra a
gripe, noticiando que a vacinação vai até o dia 15 de junho. Ao finalizar, disse que no
dia 8 de junho protocolou ofício na prefeitura pedindo que o prefeito avalie a
possibilidade de pagar o vale-alimentação a todos os servidores do município, bem
como a insalubridade aos se encaixam nos requisitos para o pagamento. Jaira Diehl
(PSB) concordou com o colega.
ILCEU POHLMANN (MDB) – Pediu a remessa de ofício ao prefeito Paulo Butzge,
requerendo a remessa de relatório constando quantas hora/máquina a secretaria de
Agricultura realizou do mês de janeiro a junho de 2018, bem como quantos litros de óleo
diesel foram utilizados, quantas hora/máquina restam pendentes por fazer, quantos
operadores estão trabalhando na secretaria e as respectivas horas extras realizadas no
período. Pediu que a secretaria de Obras realize efetue a limpeza de uma valeta de
escoamento de esgoto próximo à rua Vale Verde, no bairro Marilene. O vereador disse
que se a secretaria não realizar o serviço, pagará do próprio bolso pela realização do
serviço.
CRISTINA ROHDE (PSDB) – Pediu que o setor municipal de iluminação pública realize
a instalação de luminárias nos postes situados na vila Passa Sete na proximidade da
residência do Sr. Alceri Berle até a esquina de da residência do Sr. Lauro Henker.
Solicitou a instalação de luminária na rótula construída pela EGR na RSC 287,
salientando o perigo que a escuridão tem causado no local. Requereu o envio de ofício
ao setor responsável pelo recolhimento de entulhos na cidade, sugerindo que seja
informado pelo rádio ou redes sociais os dias que a coleta irá acontecer, para que as
pessoas possam se organizar. Disse que na esquina da sua casa havia uma pilha de
entulhos jogados a mais de um mês. Citou que nas ruas Roberto Kochenborger e
Gaspar Silveira Martins há muito entulho depositado.
JORGE WILLIAN FEISTLER (PTB) – O vereador relatou que tem recebido muitas
ligações de pessoas que reclamam sobre a coleta dos entulhos em vários bairros do
município. Disse que esteve andando pelas ruas Gaspar Silveira Martins e Honório
Porto e ficou surpreso com a quantidade de entulhos esperando pelo recolhimento.
Comentou que só no bairro Rincão Comprido tem 102 residências com entulho
acumulado, já na Roberto Kochenborger são mais de 15. Dessa forma, solicitou o envio
de ofício ao prefeito Paulo Butzge questionando se há previsão para que o serviço de
coleta de entulhos seja normalizado. Também questionou se haverá licitação para o
serviço de coleta de entulhos. Pediu a remessa de ofício ao secretário de Obras,
pedindo melhorias nas estradas da serra, citando como exemplo Arroio Lindo, Picada
Karnopp etc. Solicitou envio à secretaria de Saúde, pedindo o relatório de pacientes que

aguardam por consultas com cardiologista e otorrinolaringologia. Também solicitou que
seja informado quantos veículos a secretaria possui, entre ambulâncias e etc, bem como
quais são os motoristas daquela pasta. Ao fim, pediu que a secretária informe onde
estavam os veículos da secretaria de Saúde na última segunda, dia 4.
CELSO GEHRES (Progressistas) – Também demonstrou sua preocupação com as
condições das estradas do interior. Pediu que a secretaria de Obras dê especial atenção
às estradas das localidades Picada Roos e Alto da Légua, pois o ônibus escolar está
tendo dificuldades de trafegar por tais locais. Reiterou o pedido de patrolamento na
estrada da Linha do Salso. Ao setor de iluminação pública, reiterou o pedido de
instalação de luminárias em frente ao Pan Central. Comunicou que está elaborando
projeto de lei que trata sobre a troca de postes e a iluminação pública. Pediu a remessa
de ofício ao setor de planejamento questionando a situação das obras das quadras de
esportes da Vila Marilene e dos Três Pinheiros. Questionou sobre o projeto de lei nº
069/2013 que tratava sobre a doação de imóvel para a empresa Sul Tecnologia, lembrou
que em um dos artigos do projeto previa que se o bem não fosse utilizado, o mesmo
retornaria para o município.
JAIRA DIEHL (PSB) – Falou sobre as respostas de ofícios remetidos pelo executivo,
criticando a forma que estão sendo elaboradas, já que todas vem reunidas em único
ofício. Comentou que na semana passada pediu a instalação de quebra-molas na rua
Castelo Branco, e para sua tristeza, antes que a municipalidade tomasse alguma
providência, foi registrado um atropelamento de uma criança na referida via. Dessa
forma, solicitou envio de ofício ao executivo requerendo que uma providência seja
tomada o mais breve possível, antes que um acidente fatal aconteça no local. Quanto
ao plano do magistério, pediu que seja informada a data da reunião citada no ofício que
recebeu. Jaira falou que os professores estão bastante preocupados com o plano de
carreira. Também demonstrou sua preocupação com o fundo de previdência do
município.
MARCO ANTÔNIO LARGER (Progressistas) – O vereador também falou sobre o
recolhimento de entulhos na cidade. Relatou que na frente da sua casa há um depósito
de entulho aguardando recolhimento por mais de 23 dias. Citou que as ruas Sete de
Julho, Honório Porto entre outras, há muito entulho depositado. Larger falou sobre a
falta de interesse da municipalidade em responder seus ofícios, frisando que em breve
terá que dar outro destino a esses ofícios. Pediu a remessa de ofício ao prefeito Paulo
Butzge requerendo que os ofícios remetidos ao executivo sejam respondidos
individualmente a cada vereador. Lamentou que o projeto que trata sobre o plantão das
farmácias ainda não tenha sido protocolado na casa, já que a secretaria de Saúde se
comprometeu em elaborá-lo. Disse que irá apresentar com a vereadora Cristina Rohde
um projeto semelhante. Sobre os quebra-molas, Larger lembrou que já pediu a
instalação de um redutor na Rua Alberto Pasqualini com a Benjamin Constant, mas até
agora nada foi feito. Em aparte, Cristiano Becker (MDB) recordou que pediu a instalação
de redutor nas proximidades da Rádio Princesa, mas nada foi feito também. Ao encerrar,
pediu o patrolamento das estradas da região serrana. Daniel Bernardy (PDT)
demonstrou sua indignação e disse que se pede uma máquina para arrumar a estrada
na serra, a máquina vai para o campo.
ORDEM DO DIA:
Parecer da comissão de Finanças e Orçamentos referente ao projeto nº 046/2018
– A Comissão deliberou, após análise que o Projeto de Lei nº 046/2018, encontra-se
dentro dos parâmetros que compete a essa comissão analisar, todavia, considerando a

crise em que o país, o estado e o município se enfrentam, a maioria dos membros da
Comissão entende que a criação e o aumento de remuneração de tais cargos em
comissão gerarão despesas desnecessárias ao erário público. Ademais, a Comissão
entende ainda que tal aumento é descabido considerando que o aumento recebido pelo
funcionalismo público para o ano de 2018 foi de 2,5% e 0,10% pela revisão geral anual.
Aprovado por maioria.
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. Reprovado por
maioria.

