Sessão ordinária, 02 de julho de 2018.
O presidente Marco Antônio Larger, colocou a ata da sessão do dia 25 de junho em
votação, restando aprovada por unanimidade. Comunicou que no dia 08 de julho a
assessoria de imprensa, Juciele Ferreira da Silva, comemora seu aniversário,
desejando felicidades.
PEQUENO EXPEDIENTE:
ILCEU POHLMANN (MDB) – Solicitou o envio de ofício ao secretário de Obras, pedindo
o reparo da estrada do corredor dos Schultz, requerendo também a limpeza de uma
boca de lobo situada na rua Vale Verde. Pediu a realização de patrolamento da entrada
da Boa Vista até a residência de João Wegner.
JORGE WILLIAN FEISTLER (PTB) – Requereu a remessa de ofício ao prefeito Paulo
Butzge, pedindo informações sobre o andamento do projeto de lei que cria o Conselho
Municipal da Juventude em Candelária. Feistler salientou que a indicação ao prefeito já
foi encaminhada há vários meses e que inclusive foi formada comissão composta por
membros do poder legislativo e executivo para elaborar um esboço do projeto que
disciplina o conselho, trabalho este que já foi concluído, todavia, nada foi protocolado
pelo executivo na casa legislativa. Também questionou o executivo municipal sobre o
Grêmio Estudantil Juventude, que pertence ao município e que está abandonado e
repleto de lixo, pedindo que seja feita uma limpeza no local. Reiterou o pedido de envio
de ofício à secretaria de Planejamento requerendo a remessa de listagem das emendas
parlamentares dos últimos 10 anos, com correlato nome dos deputados federais e
estaduais que destinaram as verbas ao município, o valor do recurso e as obras
realizadas. Também pediu que a secretaria informe sobre o andamento das obras de
pavimentação das ruas Olavo Bilac, La Salle, General Sampaio, 18 de outubro e
Intendente Albino Lenz. Pediu a remessa de ofício ao prefeito Paulo Butzge,
questionando se o executivo está fiscalizando o cumprimento da Lei 1393 de 2017, que
torna obrigatória a disponibilização de bebedouros de água e sanitários aos usuários
que estiverem aguardando atendimento nas agências bancárias situadas no município
de Candelária - RS. Falou sobre as condições das estradas do interior, citando que tem
maquinário parado nas proximidades da Asprofal há vários dias. Disse que esteve
visitando o morador Sidnei Coimbra que reside no fundo do Arroio Lindo e que a estrada
está intransitável, causando dificuldades no escoamento da safra.
CRISTIANO BECKER (MDB) – Noticiou que no último sábado aconteceu na cidade de
Canela o 7º Salão Internacional de Pintura Artística e que o atelier Li Arte, de Lisete
Gewehr, esteve representado por várias artistas que lá expuseram suas obras.
Destacou que sete obras obtiveram premiações, motivo pelo qual pediu a remessa de
ofício ao atelier parabenizando as artistas pelos prêmios conquistados. Solicitou o envio
de ofício ao secretário de Obras com cópia ao prefeito Paulo Butzge, pedindo o conserto
de um buraco na rua Vereador Protásio Moreira Kenewitz, em frente à refrigeração
Schwantes, pois toda vez que chove, o buraco enche de água e causa riscos aos que
por ali trafegam. Ao fim, também falou sobre as emendas parlamentares que os
deputados encaminham ao município, pedindo que o Presidente Marco Antônio remeta
convocação ao secretário de Planejamento para que este compareça em reunião com
os vereadores, para que possa esclarecer as dúvidas quanto as emendas
parlamentares que estão com projetos ou trâmites pendentes.
CELSO GEHRES (Progressistas) – Pediu a remessa de ofício ao secretário de Obras,
solicitando a realização de vistoria nas bocas de lobo da cidade, pois a cada chuvarada

é possível ver que as bocas de lobo não estão dando conta do escoamento da água.
Registrou que esteve no último domingo na localidade da Rebentona prestigiando o
festival da Bóia Forte. Gehres elogiou os organizadores do evento e as cozinheiras
responsáveis pelos buffets de comida e de sobremesas que estavam excelentes.
Lembrou que a obra do pavilhão da Rebentona está parada por pendências na licitação
e no contrato da obra. Convidou todos a participar da festa da comunidade evangélica
Paz do Travessão Schoenfeldt, que acontece no próximo domingo, dia 8. Registrou que
no dia 2 de julho é comemorado o dia do hospital, parabenizando todos os profissionais
que fazem o Hospital Candelária uma instituição séria. Pediu a remessa de ofício ao
diretor de trânsito do município, solicitando que sejam construídos quebra-molas ao
longo da rua Bejamin Constant. Informou que os moradores sinalizaram interesse em
auxiliar com a aquisição de material.
JAIRA DIEHL (PSB) – Lembrou que no dia 17 de maio deste ano solicitou informações
sobre o plano de carreira do magistério, reiterando o pedido em 14 de junho, mas até
agora não recebeu nenhuma resposta. Disse que no dia 14 de junho também solicitou
ao executivo a listagem contendo as informações sobre todas as emendas
parlamentares que vieram para o município, mas a resposta também não chegou.
Narrou que em duas ocasiões pediu que fossem instalados quebra-molas nas ruas 15
de novembro e na Ewaldo Prass e também não recebeu retorno da municipalidade.
Jaira comentou que não há união de poderes quando só um deles colabora. Disse que
esteve em reunião com o deputado Marcon no gabinete do prefeito na semana passada,
quando soube que o dinheiro para a obra da rede de água da Rebentona não está
depositado na conta do município, pois a Caixa Econômica Federal só irá liberar a obra
quando tiver R$ 125 mil na conta. Jaira elogiou o grupo Família Unida e o grupo PróDesenvolvimento da Rebentona pelo excelente almoço servido no festival da Bóia Forte
realizado no último domingo. Ao finalizar, disse que torce para que a festa do ano que
vem seja realizada no novo pavilhão da comunidade, pois todos lá são merecedores.
JAIRO RADTKE (PSB) – Solicitou o envio de ofício ao secretário de Obras, pedindo a
recuperação da ponte pênsil próximo à antiga ferraria Hoppe que dá acesso à residência
de Telmo Faber.
MARCO ANTÔNIO LARGER (Progressistas) – Pediu a remessa de ofício ao prefeito
Paulo Butzge, agradecendo pela retirada do lixo que estava depositado na rua
Raimundo Gomes de Sá, nos fundos do posto de saúde, há vários dias. Larger leu
matéria que narra que um paleontólogo argentino esteve em um museu em Londres
onde estão expostos fósseis do período triássico e um deles constava como
desconhecido, sendo que o paleontólogo argentino contou que fóssil semelhante foi
encontrado no interior de Candelária, o qual foi batizado de Candelariodon. O vereador
noticiou que durante a semana a obra da sede do museu deverá ser iniciada.
RUI BEISE (PDT) – O vereador também parabenizou as artistas candelarienses do
atelier Li Arte que participaram do 7º Salão Internacional de Pintura Artística realizado
em Canela. Cumprimentou as artistas Elaine Turcatto, Nilza Thieves dos Santos com
participação de Lorena Gazalle, Lisete Gewehr, Teresinha Voigt e Celoi Pinto Becker
que conquistaram premiações pelas obras lá expostas. Também falou sobre o dia do
hospital e a sua história. Dessa forma, parabenizou todos os profissionais que integram
a equipe do Hospital Candelária. Também citou que em 2 de julho é comemorado o dia
do bombeiro brasileiro, elogiando todos esses heróis que arriscam suas vidas para
salvar a vida do próximo. Saudou a equipe de bombeiros voluntários de Candelária pelo
excelente trabalho por eles realizado.

CRISTINA ROHDE (PSDB) - Falou sobre a emissão das carteiras de identidade pelo
município, narrando toda trajetória dos vereadores para que o convênio entre o estado
e o município fosse firmado. Obteve a informação de que dois funcionários da prefeitura
já realizaram o curso de capacitação para trabalhar na emissão das carteiras de
identidade. Dessa forma, pediu o envio de ofício ao executivo questionando o motivo de
tanta demora para que o serviço seja disponibilizado à população. Também solicitou a
remessa de ofício ao prefeito e a secretária de Saúde, indagando sobre a realização do
processo seletivo das agentes de saúde. Também questionou o andamento do projeto
do plantão das farmácias, noticiando que recebeu a informação de que o projeto está
parado na secretaria de Administração. Ao finalizar, parabenizou o grupo de mulheres
Família Unida, da Rebentona, a Associação Pró-Desenvolvimento da Rebentona, o
executivo e a Emater pela realização do festival da Bóia Forte realizado no último
domingo.
ORDEM DO DIA:
Projeto de Lei nº 065/2018 - Autoriza o Executivo Municipal a contratar 01(um)
estagiário, cursando pedagogia, geografia, letras, e ou história, respectivamente, em
caráter emergencial. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 066/2018 - Autoriza o Executivo Municipal a contratar 01(um)
estagiário, cursando pedagogia, geografia, letras, história e/ou matemática,
respectivamente, em caráter emergencial. Aprovado por unanimidade.
>> A próxima sessão acontece no dia 9 de julho, às 19h.

