Sessão ordinária, 11 de junho de 2018.
GRANDE EXPEDIENTE:
JORGE WILLIAN FEISTLER (PTB) – Comunicou que as comunidades de Sanga Funda
e Linha Travessão podem comemorar, pois felizmente está em andamento a licitação
para construção dos pavilhões comunitários dessas localidades. Feistler lembrou que
os pavilhões serão construídos com valor de emenda parlamentar remetida pelo
deputado federal Sérgio Moraes no ano de 2016. Ao finalizar, lembrou que os moradores
das comunidades esperam ansiosos pela realização de tais obras.
CELSO GEHRES (Progressistas) – Falou sobre o projeto de lei 046/2018, solicitando
que quando vir projeto semelhante, que venham por cargos separados, pois tem cargos
em comissão que merecem o valor que ganham mensalmente e outros não. Disse que
é preciso que o executivo promova concurso público e realize a tão falada reforma
administrativa. Quanto ao assunto do vale-alimentação referido pelo colega Rui Beise.
Gehres lembrou que quando o colega era vice-prefeito, veio resposta de ofício à Câmara
informando que o pagamento do vale ao cargo em comissão era ilegal. Convidou a
comunidade a participar do lançamento da pré-candidatura de Luis Carlos Heinze ao
governo estadual, que acontece na sexta-feira, dia 15, a partir das 19h no salão
Paroquial da Igreja Matriz.
MARCO ANTÔNIO LARGER (Progressistas) – Lembrou que até hoje não recebeu a
resposta do executivo quanto o número de motoristas contratados no município.
Afirmou que tem motoristas que estão desempenhando outras atividades no executivo,
motivo pelo qual não se justifica a apresentação de um projeto para contratação de
motorista. Frisou que o gestor tem que saber fazer gestão propriamente dita, cortar
gastos quando necessário, citando como exemplo o trabalho que vem sendo
desenvolvido na administração da Câmara. Jaira Diehl (PSB) elogiou o trabalho
desempenhado pelo colega no legislativo. Larger disse que não adianta o legislativo
economizar e o executivo não agir da mesma forma. Também elogiou o trabalho
desenvolvido pela assessoria jurídica da casa. Ao fim, Larger frisou que sua gestão é
feita priorizando a economicidade e a legalidade.
CRISTIANO BECKER (MDB) - O vereador falou sobre as emendas parlamentares
destinadas ao município, lembrando da emenda para construção do posto de saúde do
bairro Marilene, que por força dos vereadores, continua disponível. Falou sobre os
pleitos que são conquistados por esforço dos vereadores, citando como exemplo os
pavilhões comunitários. Lembrou da verba destinada pelo deputado Alceu Moreira que
serviria para a construção de pavilhão na localidade do Cortadinho e que foi jogada fora
pela municipalidade, pois não elaborou os projetos em tempo hábil. Solicitou o envio de
ofício ao executivo de forma antirregimental, questionando sobre o andamento da
reforma do ginásio do Pinheiro. Becker salientou que é preciso que as obras saiam do
papel e que as emendas não sejam perdidas por descaso da municipalidade.
ILCEU POHLMANN (MDB) – Justificou seu voto contrário ao projeto de lei nº 046/2018,
pois entende que se as coisas estão ruins e se a municipalidade não arruma as estradas,
não conserta bueiros etc, é por falta de economia. Lamentou o fato de existirem mais
de 30 cargos em comissão que recebem salários de R$ 4 mil a R$ 7 mil ao mês. Disse
que se alguns cargos em comissão fossem demitidos, teria valor para repor o valealimentação a todos os servidores.
RUI BEISE (PDT) – O vereador disse que irá prestigiar o lançamento da pré-candidatura
do candelariense Luis Carlos Heinze ao governo estadual, que acontece na próxima

sexta-feira, dia 15. Noticiou que na última sexta-feira o município foi agraciado com uma
retroescavadeira da marca Randon e um trator agrícola, da marca John Deere, todos
veículos novos, com recursos oriundos de emendas da bancada federal gaúcha. Beise
falou sobre a visita recebida na reunião das comissão, onde o administrador da Clínica
de Oftalmologia de Candelária, Marcelo Santana, acompanhado dos médicos Gilson
Jung e Rodrigo Coelho, solicitaram o auxílio dos vereadores para interceder junto ao
Governo do Estado e a Secretaria Estadual de Saúde, já que a clínica que está
estruturada junto ao Hospital Candelária encontra-se equipada e pronta para realizar os
procedimentos, todavia, não está autorizada a iniciar o serviço porque o município de
Santa Cruz do Sul também se habilitou para ser referência em oftalmologia,
impossibilitando o início dos atendimentos em Candelária. Os médicos informaram que
após o pedido de habilitação, o município de Santa Cruz do Sul teve o prazo de 30 dias
para se adequar às exigências para obter a referência em oftalmologia, todavia o
período encerrou e até o momento nada foi feito. Beise disse que todos os vereadores
irão lutar para que o município possa oferecer esse serviço a toda região. Becker (MDB)
concordou com o colega e disse que o investimento está feito, as exigências estão
cumpridas e agora só falta a autorização. Ao fim, registrou seu apoio ao pleito da clínica
de oftalmologia.
CRISTINA ROHDE (PSDB) – Quanto ao projeto nº 046/2018, referiu que foi favorável
pois se tratavam de cargos técnicos, pois de cargos em comissão inoperantes o
executivo está cheio, cheio de pessoas que ganham muito dinheiro para não fazer nada.
Frisou que o gestor precisa cortar os gastos, mas isto não está sendo feito na atual
administração, não adianta utilizarmos o discurso do oportunismo. Reforçou que se está
nos eu 3º mandato é porque a comunidade se sente representada por sua pessoa e
pela posição que adota. Quanto ao plantão das farmácias, lamentou que o projeto ainda
não tenha aportado na casa legislativa. Em aparte, Jorge Willian (PTB) disse que não
podemos esperar muita eficiência da secretaria de Saúde, pois na reunião ocorrida há
mais de 30 dias, foi informado que o projeto estava pronto, mas até agora nada foi
protocolado no legislativo. Disse que foi procurada pelo administrador da clínica de
oftalmologia, Sr. Marcelo Santana e pelos médicos Rodrigo Coelho e Gilson Jung, na
semana passada que solicitaram participação na reunião das comissões para relatar os
problemas que estão sendo enfrentados para que a clínica seja referência no serviço de
oftalmologia. Narrou que eles pediram o espaço, pois da última vez as coisas só
andaram graças ao apoio do poder legislativo que agendou reunião com o secretário
estadual de saúde da época, Sr. João Gabbardo dos Reis. Lamentou o fato de sempre
haver um obstáculo impossibilitando que Candelária seja a referência em oftalmologia,
mas reforçou que todos vereadores irão batalhar para que o pleito seja atendido e que
o município consiga a referência. Ao fim, desejou um feliz dia dos namorados a todos,
salientando que o dia 12 é duplamente especial, pois comemora seus 25 anos de
casamento.
Comunicação de Líder:
JAIRA DIEHL (PSB) – Requereu o envio de ofício ao prefeito Paulo Butzge, pedindo a
remessa de listagem contendo todos os projetos que estão pendentes no município e
todas as emendas, solicitando ainda que conste na resposta o nome do deputado que
destinou a emenda e se a obra/aquisição de bens já está licitada. Celso Gehres
(Progressistas) salientou que é inadmissível o município perder valores de emendas por
desorganização ou falta de projeto.
>> A próxima sessão acontece no dia 18 de junho, às 19h.

