Sessão ordinária, 16 de julho de 2018.
O presidente Marco Antônio Larger, colocou a ata da sessão do dia 09 de julho em
votação, restando aprovada por unanimidade. Comunicou que no dia 20 de julho o
vereador Cristiano Pinto Becker comemora seu aniversário, desejando felicidades.
O secretário de Planejamento, Lucas Michels e a sua equipe técnica participaram da
sessão. Na ocasião, foram esclarecidas as dúvidas dos vereadores quanto aos projetos
em andamento na secretaria e as emendas parlamentares destinadas ao município.
O vereador Cristiano Pinto Becker (MDB) questionou a equipe sobre o andamento da
emenda parlamentar que servirá para adquirir um veículo à Associação de Pais e
Amigos Excepcionais (APAE). A contadora da secretaria de Planejamento, Andréia
Hübner, informou que a emenda para APAE sofreu um contingenciamento, ou seja, um
corte provisório do valor da emenda pelo governo federal e não está disponível para
uso.
Becker também pediu informação sobre a obra de pavimentação da rua Intendente
Albino Lenz. Nesse sentido, Lucas Michels, disse que durante a semana o engenheiro
do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE deve vistoriar o local
da obra e após, a prefeitura deverá promover o certame licitatório para execução da
obra.
Já o vereador Celso Gehres (Progressistas) indagou o secretário sobre o andamento
das obras de pavimentação das ruas Duque de Caxias e Paul Harris. Lucas Michels
informou que a obra da rua Duque de Caxias está por ser iniciada assim que o tempo
melhorar, já a obra da rua Paul Harris está prevista para iniciar em 60 dias.
A vereadora Lurdes Ellwanger (PTB) expôs a preocupação dos moradores da rua Duque
de Caxias com o acúmulo de água naquele local. O vereador Jairo Radtke (PSB)
também falou sobre o assunto referindo que o aterro de alguns terrenos prejudicou a
drenagem de água da rua, ocasionando alagamentos nas casas mais baixas. Michels
disse que não tinha conhecimento do problema, se prontificando em vistoriar a rua para
avaliar quais providências devem ser adotadas.
Celso Gehres (Progressistas) falou sobre o defeito no calçamento da rua Paulo Afonso
Jacobi, na Vila Botucaraí. Quanto ao problema, o secretário informou que a
pavimentação foi licitada e realizada sem que fosse arrumada a base, motivo pelo qual
a prefeitura terá que refazer o serviço.
Quanto a obra do Museu Municipal Aristides Carlos Rodrigues, Michels noticiou que já
foi iniciada e que 50% do valor total do recurso já está disponível na conta do município.
O vereador Ilceu Pohlmann (MDB) questionou a equipe da secretaria sobre o
andamento da obra do posto de saúde do Bairro Marilene. A arquiteta Cássia Pohl
Fröhlich informou que a obra está paralisada, tendo em vista que o governo não liberou
o valor da próxima etapa da obra. Cássia frisou que assim que houver a liberação do
valor, a obra será retomada.
As vereadoras Cristina Rohde (PSDB) e Jaira Diehl (PSB) indagaram sobre a emenda
parlamentar para construção da rede de água da Rebentona. Nesse sentido, Andréia
Hübner comunicou que o valor da emenda não entrou na conta do município até o início
do período eleitoral, motivo pelo qual somente estará disponível após as eleições. No
entanto, Andréia garantiu que a obra deverá ser iniciada até o dia 31 de dezembro de
2018. Ao fim, o Presidente da Câmara de Vereadores, Marco Antônio Larger

(Progressistas) agradeceu a participação do secretário e da sua equipe. Michels
retribuiu o agradecimento e colocou os serviços da secretaria à disposição da
comunidade e dos vereadores.
PEQUENO EXPEDIENTE:
CRISTIANO BECKER (MDB) – Salientou a importância do trabalho desenvolvido pela
secretaria de Planejamento. Disse que o prefeito deveria oportunizar ao secretário a
complementação de sua equipe, mediante a contratação de mais profissionais técnicos.
Pois assim, a equipe poderia encaminhar mais projetos para beneficiar a população.
Citou como exemplo a quadra coberta que deverá ser construída na localidade do
Cortadinho. Agradeceu a presença do secretário e de sua equipe à sessão. Comunicou
que esteve no dia 11 de julho na secretaria estadual de segurança pública para tratar
sobre a aquisição de viaturas para o batalhão da brigada militar de Candelária. Lá
recebeu a informação que os certames licitatórios para a aquisição de viaturas têm sido
desertos, ou seja, sem empresas habilitadas para o certame, eis que ficam receosas de
fornecer veículos ao estado tendo em vista a questão do pagamento. Quanto a ERS
410, obteve a informação de que assim que o tempo firmar, a pintura da sinalização de
trânsito será realizada. Citou as obras que o governo estadual realizou em nosso
município, elogiando o trabalho por ele desempenhado.
CELSO GEHRES (Progressistas) – Pediu a remessa de ofício ao secretário de Obras,
solicitando o patrolamento das estradas da região serrana e a colocação de cascalho
em alguns pontos. Sugeriu que conste na lei municipal de edificações que quando o
proprietário faça aterramento, que a prefeitura realize vistoria, para evitar que ocorra o
acúmulo de água na rua e nas residências vizinhas em razão do aterramento irregular.
LURDES ELLWANGER (PTB) - Parabenizou todos os comerciantes pela
comemoração do seu dia. Pediu a remessa de ofício ao prefeito Paulo Butzge com cópia
ao secretário de Obras e ao setor de meio ambiente solicitando providências quanto aos
depósitos de lixos nas ruas. A vereadora salientou que a cidade e o interior estão
repletos de lixo e entulhos. Disse que na quarta-feira passada avisou o setor municipal
de meio ambiente que precisaria colocar um entulho para coleta, recebendo a
informação que o caminhão estaria recolhendo o material no período da tarde.
Passaram-se vários dias e só na sexta-feira foi coletado o entulho em frente a sua
residência. Disse que conversou com uma amiga que lhe disse que tem um entulho
depositado em frente a sua residência há pelo menos 30 dias.
JAIRA DIEHL (PSB) – Solicitou o envio de ofício à direção e aos funcionários do
supermercado Wollmann, parabenizando-os pela realização da feira do livro no local.
Falou sobre a rodovia ERS 400, mormente os poucos metros de linha pontilhada na
extensão da rodovia. Referiu que os moradores do local estão encontrando dificuldade
para ingressar em suas residências eis que na faixa dupla é proibida a realização de
conversão à direita/esquerda. Cristina Rohde (PSDB) concordou com a colega e
salientou que as placas sinalizadoras também estão com informações erradas. Dessa
forma, Jaira pediu a remessa de ofício ao Daer questionando qual o critério adotado
para ter tanta faixa dupla contínua na ERS 400. A vereadora também pediu que as
pessoas tenham mais prudência no trânsito.
CRISTINA ROHDE (PSDB) – A vereadora também falou sobre a sinalização da ERS
400. Pediu a remessa de ofício ao diretor do Daer e ao 1º Batalhão Rodoviário da
Brigada Militar, questionando a colocação de placa de identificação da localidade Vila
Passa Sete onde consta como sendo “Vila Bom Pastor”. Disse que no período que foi

recuperado próximo aos balaieiros, já está apresentando defeitos. Jairo Radtke (PSB)
concordou com a colega e expôs outros defeitos na extensão da ERS 400. Cristina
lamentou que nem os degraus no asfalto da ERS 400 foram consertados, citando que
perto das propriedades de Bruno Schünke e Ivo Melchior o asfalto já está apresentando
defeitos.
>> A próxima sessão terá início às 19h e homenageará o grupo Freundenkreis.

Sessão extraordinária, 19 de julho de 2018.
O Presidente do Poder Legislativo, Marco Antônio Larger (Progressistas), saudou a
todos e havendo número legal, declarou aberta a sessão extraordinária.
Na sequência, foram apresentados e votados os seguintes projetos de autoria do Poder
Executivo:
Projeto de Lei nº 070/2018- Autoriza o Executivo Municipal a contratar 01 (um)
professor de anos finais do ensino fundamental - matemática, em caráter emergencial.
Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 071/2018- Autoriza o Executivo Municipal a contratar 01(um)
professor de anos finais do ensino fundamental em caráter emergencial. Aprovado por
unanimidade.
Projeto de Lei nº 072/2018- Autoriza o Executivo Municipal a contratar auxiliar de
escola de educação infantil, em caráter emergencial. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 073/2018- Autoriza o Executivo Municipal a contratar serviços gerais,
em caráter emergencial. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 074/2018- Autoriza o Executivo Municipal a contratar auxiliar de
escola de educação infantil, em caráter emergencial. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 075/2018- Concede abono salarial aos agentes comunitários de
saúde, vinculados as equipes de saúde da família - ESF e estratégia de agentes
comunitários de saúde – EACS, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade.
Emenda aditiva ao Projeto de Lei nº 076/2018 – Acrescenta o parágrafo único ao art.
4º do Projeto de Lei nº 076/2018. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 076/2018- Dispõe sobre o funcionamento do plantão de farmácias e
drogarias no município e dá outras providências. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 077/2018- Autoriza o Executivo Municipal a contratar (01) serviços
gerais, em caráter emergencial e dá outras providências. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 078/2018- Autoriza o Executivo Municipal a contratar (01) serviços
gerais, em caráter emergencial e dá outras providências. Aprovado por unanimidade.

