Sessão ordinária, 09 de julho de 2018.
O presidente Marco Antônio Larger, colocou a ata da sessão do dia 02 de junho em
votação, restando aprovada por unanimidade. Comunicou que no dia 13 de julho a
assessora jurídica, Caroline Netto da Silva, comemora seu aniversário, desejando
felicidades.
A secretária de Saúde Sandra Liane Gewehr compareceu ao legislativo municipal para
apresentar o relatório de gestão do 1º quadrimestre da Secretaria Municipal de Saúde.
Gewehr expôs os números aplicados em saúde conforme estabelece as leis federais,
estaduais e municipais. Noticiou que entre os atendimentos no Centro de Atendimento
Psicossocial, Farmácia Municipal, Pam Central e Postos de Saúde, foram realizados 44
acolhimentos RAAS, 4.444 agendamentos de consultas odontológicas, 26.320
agendamentos de consultas médicas, que tem 1.023 pessoas aguardando atendimento
ambulatorial e que foram realizados 2.960 atendimentos ambulatoriais, 10.653
atendimentos básicos, 12.620 atendimentos farmacêuticos, atualização cadastral de
959 clientes, atualização cadastral de 60 famílias, sendo realizados 328 cadastros de
clientes, 105 cadastros de famílias, 25.084 consultas médicas, 1.007 consultas médicas
perdidas, 4.383 consultas odontológicas, foram perdidas 484 consultas odontológicas,
e solicitados 19.975 exames, feitas 3.869 imunizações, distribuídos medicamentos
681.580, foi efetuado o transporte de 4.569 pacientes, realizadas 36.848 pré-consultas,
e 39.107 procedimentos de enfermagem, 10.040 procedimentos odontológicos e 6.123
visitas domiciliares. Também salientou que a fila de espera para a realização de exames
e consultas foi reduzida em 80%. Ainda falou sobre a contratação das agentes
comunitárias de saúde, cujo processo seletivo deverá sair em breve. Após a
apresentação do relatório, a secretária respondeu aos questionamentos feitos pelos
vereadores.
PEQUENO EXPEDIENTE:
CRISTINA BEATRIZ ROHDE (PSDB) – A vereadora noticiou que recebeu diversas
reclamações sobre a coleta de lixo seco no interior do município, e que por este motivo
esteve nos setores do meio ambiente e jurídico da prefeitura municipal para questionar
sobre a prestação do serviço. Lá obteve a informação de que o contrato foi encerrado
em 28 de junho e que em breve será aberto processo licitatório para a contratação de
empresa que realize o serviço. Dessa forma, noticiou aos moradores das localidades do
interior que por enquanto não está sendo realizada a coleta. Solicitou o
encaminhamento de ofício à secretaria de Educação, parabenizando pela realização da
festa junina na escola Max Sperling, bem como pela inauguração da pracinha da escola.
Também pediu que seja providenciada a colocação de uma carga de areia na pracinha.
JAIRO RADTKE (PSB) – Pediu o envio de ofício ao Daer, requerendo a instalação de
sinalização na ERS 410 que dá acesso ao Pinheiro e ao Capão do Valo, narrando as
inúmeras reclamações recebidas dos moradores dessas localidades. Pediu o envio de
ofício ao secretário de Obras, requerendo a limpeza de um bueiro que está entupido no
Corredor dos Carvalho, na localidade do Bom Retiro. Daniel Bernardy (PDT) pediu para
se associar ao pedido feito pelo colega. Ao fim, pediu o envio de ofício ao setor de
fiscalização da prefeitura municipal, para que seja dada maior atenção à fiscalização
dos vendedores ambulantes, mormente os que vendem limpador de para-brisas, pois
por vezes as embalagens dos produtos não estão lacradas.
LURDES ELLWANGER (PTB) – A vereadora falou sobre a importância da realização
de concurso público no executivo municipal. Dessa forma, pediu a remessa de ofício ao

prefeito Paulo Butzge pedindo agilidade na realização de concurso. Demonstrou sua
preocupação quanto a falta de agentes de saúde no município, considerando que muitos
contratos já acabaram, salientando o importante trabalho desempenhado por esses
profissionais.
ALDOMIR SEVERO (PSB) – Também falou sobre a importância do trabalho
desempenhado pelas agentes de saúde. Aldomir falou sobre as vagas de
estacionamento em frente as farmácias, citando que no ano passado quando pediu a
demarcação de vaga com placa sinalizando tempo mínimo de estacionamento em frente
as farmácias, foi taxado de interesseiro. Narrou as dificuldades enfrentadas pelos
condutores em encontrar vaga, dessa forma reiterou o pedido ao setor de trânsito para
que a proposta seja avaliada. Pediu o envio de ofício ao departamento de iluminação
pública, requerendo o conserto de lâmpadas no corredor dos Vargas, mormente na
frente da residência de Alcides Vargas. Também se associou ao pedido feito pelos
colegas Jairo e Daniel, quanto a realização de limpeza em um bueiro no Corredor dos
Carvalho. Pediu a realização de reparo no corredor da localidade de Rincão dos Bois.
CRISTIANO BECKER (MDB) – Demonstrou sua preocupação com a notícia de que as
imunizações estão em baixa, já que com isso doenças que eram consideradas
erradicadas, voltam a atingir a população. Pediu que a população se vacine e leve seus
filhos para fazer as imunizações, salientando que estas são gratuitas. Contou que leu
notícia de 19 de junho de 2017, a qual narrava que Candelária voltaria a ter um escritório
do Ipergs. Lamentou o fato de já ter se passado um ano da publicação da notícia sem
que uma atitude fosse tomada pelo executivo, já que até hoje o escritório do Ipergs não
foi reaberto. Em aparte, Marco Antônio Larger (Progressistas) disse que cansou de
cobrar informações sobre a reabertura do escritório do Ipergs e que já remeteu diversos
ofícios ao executivo questionando sobre o assunto, todavia, nenhuma resposta foi
obtida. Sugeriu que os colegas procedam da mesma forma como feito para que o
convênio com o IGP fosse assinado pelo prefeito. Dessa forma, Becker pediu a remessa
de ofício ao prefeito Paulo Butzge questionando como estão os trâmites para que o
escritório do Ipergs seja reaberto no município. Falou sobre os táxis e a regulamentação
de condução desses veículos. Afirmou que está elaborando projeto de lei que impõe
requisitos para o desempenho da profissão.
JAIRA DIEHL (PSB) – Sugeriu que os colegas busquem o termo de convênio com o
Ipergs como fizeram meses atrás para que o convênio com o IGP fosse assinado,
narrando que agora o serviço de emissão de carteiras de identidade já está funcionando
no município. Noticiou que os agendamentos para emissão da carteira de identidade
devem ser marcados pelo fone 3743-8134. Comunicou que entrou em contato com
Andréia Hubner da secretaria de Planejamento e recebeu a informação de que o valor
da emenda do deputado Marcon (PT) ainda não está na conta do município, motivo pelo
qual a obra da rede de água da Rebentona não foi iniciada. Comunicou que o prefeito
está se dirigindo à Brasília e irá ao gabinete do deputado Marcon para tratar sobre o
assunto referente a emenda parlamentar. Em aparte, Jorge Willian (PTB) disse que o
prefeito sabe que desde sábado está proibida a emissão de pagamentos pelo governo,
haja vista o período eleitoral. O vereador disse que as obras de construção da casa do
agricultor da Sanga Funda e da rede de água da Rebentona não iniciarão até que as
eleições aconteçam. Cristina Rohde (PSDB) lembrou que Jaira já havia comunicado ao
deputado Marcon que o valor da emenda não estava depositado na conta do município.
Jaira lamentou o fato de as coisas não acontecem. Também falou sobre o recolhimento
do lixo no interior, lamentando a desorganização da administração que não promoveu a
licitação para que as localidades do interior não ficassem sem o recolhimento de lixo.

Larger e Cristina participaram da discussão narrando que várias localidades estão com
muito lixo acumulado. Feistler (PTB) disse que o executivo podia ter noticiado a
suspensão da coleta do lixo no programa de rádio. Jaira pediu que o executivo analise
uma forma de sanar o problema da coleta de lixo, ainda que temporariamente, até que
a licitação seja feita. Solicitou o envio de ofício ao setor de iluminação pública, pedindo
o conserto de uma luminária nas proximidades da residência de Paulo Borstmann, na
entrada do Cerro Botucaraí. Pediu ao executivo municipal a remessa de listagem de
todos os funcionários lotados na secretaria de Saúde, mormente os que recebem
insalubridade. Parabenizou Candelária pelos seus 93 anos, comemorados no dia 7 de
julho.
ORDEM DO DIA:
Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2018 – Concede título de cidadão candelariense
ao Sr. Belarmino Stefanello. Aprovado por maioria.
>> A próxima sessão acontece no dia 16 de julho, às 19h.

