Sessão ordinária, 25 de junho de 2018.
O presidente Marco Antônio Larger, colocou a ata da sessão do dia 18 de junho em
votação, restando aprovada por unanimidade.
O Presidente do Comude, Albino Gewehr, juntamente como tesoureiro Marco Treichel
e a secretária Marilda Alves, utilizaram a tribuna para divulgar a Consulta Popular de
2018. Na ocasião foram apresentadas as demandas que integram a cédula de votação
da Consulta Popular 2018, bem como as formas de votação. O Presidente do Comude
de Candelária, Albino Gewehr, fez um breve relato dos investimentos que o município
obteve e que foram proporcionadas pela Consulta Popular. Ao fim, o Presidente
agradeceu a oportunidade e o envolvimento da Câmara de Vereadores no processo
participativo. Treichel falou sobre os programas que foram eleitos como prioridades pelo
Vale do Rio Pardo. Conforme Treichel, as demandas em destaques são as seguintes:
Números 1 e 2, que tratam sobre o apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar e
apoio aos arranjos produtivos locais; o programa número 6, que dispõe sobre a
ampliação, reforma e aquisição de equipamentos para estabelecimentos de saúde
vinculados ao SUS; o programa de número 8, que beneficia a segurança pública por
meio de sistema videomonitoramento e cercamento eletrônico; o programa de número
9, que dispõe sobre a implementação de espaços pedagógicos que favorecem a
aprendizagem. E por fim, o programa número 10 que prevê a regionalização do turismo.
A Secretária do Comude, Marilda Alves destacou que o conselho realizou ampla
divulgação da Consulta Popular, e que agora é a vez da comunidade se mobilizar e
votar.
PEQUENO EXPEDIENTE:
ALDOMIR SEVERO (PSB) – O vereador falou sobre o plantão do Hospital Candelária
e pediu que a população que necessite atendimento médico procure os postos de saúde
durante o dia, pois devido ao grande número de doenças respiratórias ocorridos no
inverno, o plantão do hospital não está dando conta da demanda de pessoas que
procuram atendimento no período da noite. Comunicou que manteve contato com a
secretaria de Agricultura e que recebeu a informação de que as máquinas estarão se
deslocando para a região do campo. Dessa forma, pediu que os moradores da região
do campo que precisem do serviço venham até a cidade para fazer o contrato das
horas/máquina para que o serviço seja realizado.
JAIRA DIEHL (PSB) – Solicitou o envio de ofício ao setor de iluminação pública pedindo
o conserto de uma luminária em frente à Igreja da Vila Fátima. Relatou que os
moradores daquela localidade reclamaram da escuridão no local. Também pediu o
conserto de luminária no corredor dos Tilé em frente à residência de Anderson Alves.
Pediu a remessa de ofício ao secretário de Obras, requerendo a colocação das pedras
do calçamento das ruas 18 de outubro e 24 de maio, já que foi consertado um bueiro no
local e as pedras não foram alocadas. Requereu envio de ofício ao Sr. Cristiano Guedes
da Silva, gerente da RGE, agradecendo pela agilidade no restabelecimento da energia
da Linha Sul e Linha do Rio.
JAIRO RADTKE (PSB) – Agradeceu a equipe da secretaria de Obras, pelo excelente
trabalho de recuperação das estradas da Vila União e Arroio Lindo. Sobre a ponte do
Alto Passa Sete, disse que conversou com o secretário de Obras que lhe informou que
a reforma foi iniciada, mas uma máquina estragou e em breve o serviço será retomado.
LURDES ELLWANGER (PTB) – Pediu a remessa de ofício ao prefeito Paulo Butzge,
questionando sobre o andamento da obra de calçamento da rua Duque de Caxias, pois

recebeu a informação que a obra seria iniciada em breve, mas passaram-se vários
meses e nada foi feito. Dessa forma, questionou quando a obra será iniciada. Celso
Gehres (Progressistas) informou que a obra já foi licitada e disse que em conversa com
o setor de planejamento da prefeitura, foi informado que seria realizada uma audiência
pública com os moradores da rua para tratar sobre a obra de calçamento. Lurdes narrou
que foi indagada por um pedestre que estava nas proximidades do hospital, o motivo de
não haver um estacionamento para motos naquele local. Nesse sentido, pediu o envio
de ofício a prefeito Paulo Butzge e ao setor de trânsito para que seja averiguada a
possibilidade de demarcar estacionamento de motos nas proximidades do hospital. Ao
finalizar, pediu que os ciclistas não trafeguem nas calçadas. Larger (Progressistas)
lembrou que já remeteu pedido de providências ao executivo quanto ao tráfego de
bicicletas e motos nas calçadas, mas não obteve resposta. A vereadora também pediu
que os pedestres tenham atenção ao sinal do semáforo, pois seguidamente o pedestre
ingressa para atravessar a rua sem se dar conta de que o sinal está aberto para
passagem dos veículos.
CRISTIANO BECKER (MDB) – Também falou sobre a obra de calçamento da rua
Duque de Caxias, lembrando que quando os vereadores se unem em prol de um
objetivo, é muito mais fácil do impasse se resolver, citando como exemplo o centro de
oftalmologia, o calçamento da rua Roberto Kochenborger etc. Becker falou sobre a obra
do trevo do bairro Marilene, comunicando que a mesma já foi licitada e que uma das
empresas entrou com recurso ao resultado da licitação. No entanto, em reunião na EGR
foi confirmado que até o fim do ano a obra deverá ser iniciada.
MARCO ANTÔNIO LARGER (Progressistas) – Parabenizou a delegação brasileira de
Kettlebell Sport que participou nos dias 21 a 24 de junho da World Kettlebell Sport
Championship realizada na cidade de Milão na Itália, onde os candelarienses Cristian
Thier, Roberta Thier e Sandi Martin se destacaram e conquistaram medalhas nas
diversas modalidades que participaram, auxiliando a delegação brasileira a ficar em 11º
lugar no quadro geral dos países e em 5º lugar na prova de Long Cycle Relay. Dessa
forma, solicitou a remessa de ofício à mãe do atleta Cristian, Sra. Delci Thier, para que
repasse o elogio aos candelarienses que abrilhantaram a competição trazendo
medalhas e prestígio ao país. Comunicou que esteve na quinta-feira passada,
juntamente com os colegas Jorge Willian Feistler e Ilceu Pohlmann no Ministério da
Agricultura, para tratar sobre o projeto que libera a emenda do deputado Sérgio Moraes
para a construção de casas do agricultor nas localidades de Sanga Funda e Linha
Travessão. Narrou que também estavam lá os funcionários do setor de planejamento
da prefeitura e o secretário Lucas Michels. Na reunião, os vereadores foram
questionados por um funcionário do Ministério o motivo de estarem lá, afirmando que
isso não é demanda de competência de vereador. Larger reforçou que se as verbas e
obras acontecem no município é por causa do empenho dos vereadores em pedir aos
deputados a remessa de emendas parlamentares para o município, também narrou a
resposta dada pelos presentes ao funcionário. Ao fim, solicitou a remessa de ofício à
patroa do CTG Sentinela dos Pampas, Alexandra Bini, parabenizando pela posse e pelo
jantar baile lá realizado em comemoração aos 65 anos do centro de tradições.
ORDEM DO DIA:
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.
COMUNICAÇÃO DE LÍDER:

JAIRA DIEHL (PSB) – Parabenizou a comunidade da Rebentona que foi agraciada por
emenda parlamentar do Deputado Marcon (PT) que servirá para a construção da rede
de água daquela localidade. Comunicou que a licitação já tem empresa vencedora e
que em breve a obra será iniciada. Disse que sua próxima batalha será conseguir uma
emenda parlamentar que beneficie os moradores da localidade de Rincão das Casas
com a construção de uma rede de água. Ao fim, salientou que foi eleita para trabalhar
pelo povo.
>> A próxima sessão acontece no dia 2 de julho às 19h.
>>> No dia 22 de junho foram protocolados na casa legislativa os projetos de nº 060,
061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068 e 069, que tratam sobre contratações para a
Secretaria de Educação. Tendo em vista a urgência das proposições e a necessidade
de contratação desses profissionais, o Presidente Marco Antônio Larger convocou para
a tarde do dia 29 (sexta-feira) sessão extraordinária para apreciação dos referidos
projetos.

