Sessão ordinária, 30 de julho de 2018.
O presidente Marco Antônio Larger, colocou a ata das sessões do dia 16 e 19 de julho
em votação, restando aprovadas por unanimidade. Comunicou que no dia 02 de agosto
o servidor Fábio Steil comemora seu aniversário, desejando felicidades. Também
felicitou a filha do servidor, Nina Rosa Steil que participou do programa Raul Gil no SBT.
PEQUENO EXPEDIENTE:
DANIEL BERNARDY (PDT) – Comunicou que o Daer deu início ao patrolamento na
ERS 410. Mas considerando que acha necessário colocar material britado em alguns
pontos, pediu a remessa de ofício ao engenheiro do Daer, Sr. Paulo Tarso, solicitando
providencias. Pediu o envio de ofício ao secretário de Obras, requerendo a recuperação
da estrada das Oveiras, do Gerdau, próximo à residência de Rodolfo Guilhen.
Comunicou que o presidente do PDT no município, Carlinhos Gomes da Rosa,
encaminhou pedido de emenda parlamentar ao deputado Pompeo de Matos para
viabilizar a construção da rede de água da localidade do Capão do Valo.
ILCEU CARLOS POHLMANN (MDB) – Pediu a remessa de ofício ao secretário de
Obras, requerendo a realização de patrolamento no bairro Marilene, desde o
mercadinho do Biguá até a sanga. Também pediu o conserto do calçamento da entrada
do bairro Marilene. Agradeceu a equipe da secretaria de Agricultura por ter consertado
uma valeta de esgoto na rua Vale Verde. Mandou um abraço ao Lucas da Rosa que
reside no Faxinal.
JORGE WILLIAN FEISTLER (PTB) – Lembrou que foi aprovado pela casa legislativa
na semana passada o projeto que concedeu abono salarial para as agentes
comunitárias de saúde. Recordou que no projeto constava que seria pago 507 reais,
mas recebeu a informação de que o valor depositado para as agentes foi de 407 reais.
Dessa forma, solicitou o envio de ofício à secretária de Saúde questionando qual valor
foi depositado a esses profissionais. Também pediu que a secretária remeta informação
sobre a contratação de novos agentes de saúde, já que não se tem uma resposta
definitiva se o processo seletivo vai ser feito ou não. Feistler ressaltou que a população
cobra a contratação dos agentes de saúde, considerando o importante trabalho por eles
realizado. Solicitou a remessa de ofício à secretaria de Cultura, Turismo e Esporte,
parabenizando-o a equipe pela organização do campeonato municipal de futsal.
CRISTINA ROHDE (PSDB) – Solicitou o encaminhamento de ofício ao setor municipal
de trânsito, pedindo a instalação de um quebra-molas nas proximidades da escola
Christiano Graeff. Soube que a equipe do setor de trânsito está realizando a construção
de quebra-molas em diversas ruas, lembrando que a da escola Christiano Graeff possui
tráfego intenso de veículos, motivo pelo qual a instalação de quebra-molas na rua
Botucaraí é de extrema importância. Também pediu que a secretaria de Obras realize
a recuperação na estrada de chão que fica ao lado da empresa Calçados Beira Rio, pois
existem grandes buracos naquele local. Jorge Willian Feistler (PTB) se associou ao
pedido da instalação de quebra-molas na rua Botucaraí, salientando que além da
velocidade excessiva, algumas pessoas estacionam seus veículos na calçada, fazendo
com que os pedestres trafeguem pela rua, gerando um perigo ainda maior. A vereadora
também falou sobre a contratação de agentes de saúde, salientando que a população
tem reclamado bastante sobre a falta destes profissionais.
CRISTIANO BECKER (MDB) – Elogiou a Nina Rosa Steil por ter levado o nome de
Candelária ao programa de Raul Gil, no SBT. Becker parabenizou a artista e aos
familiares pela bela apresentação realizada. O vereador disse que está sendo bastante

questionado quanto a falta de médico pediatra nos postos de saúde do município. Dessa
forma, solicitou o envio de ofício à secretária de Saúde, indagando sobre a contratação
de pediatras pela municipalidade. Becker salientou a importância destes profissionais,
considerando que o médico clínico geral não atende as crianças.
ALDOMIR SEVERO (PSB) – Pediu o envio de ofício ao secretário de Obras, solicitando
a recuperação da estrada do Faxinal dos Portos, mormente nas proximidades da
residência de Décio Porto, pois há um buraco naquela via, inviabilizando o tráfego.
Severo falou sobre a importância dos esclarecimentos prestados nas últimas sessões
pelos secretários de Planejamento e Saúde. Disse que quanto a uma colocação feita,
foi mal interpretado, referindo que pediu que as obras que estão em andamento sejam
acompanhadas por profissional técnico, pois se não acontece um problema como o
apresentado no calçamento da Vila Botucaraí.
JAIRA DIEHL (PSB) – A vereadora solicitou a remessa de ofício ao prefeito Paulo
Butzge, pedindo que seja feito patrolamento na localidade da Palmeira, também pediu
a recuperação na entrada da Linha do Salso. Citou que nas localidades do Quilombo e
Costa do Rio a condição da estrada está em precárias condições. Reiterou o pedido de
colocação das pedras do calçamento na esquina das ruas 18 de outubro e 24 de maio,
lembrando que já fez tal reivindicação há 40 dias, mas até agora nenhuma providência
foi tomada. Jaira falou sobre o trabalho desempenhado pelas agentes de saúde,
elogiando o comprometimento e a atenção que elas dedicam à população. Pediu que a
secretária de Saúde se sensibilize e vá agilizando o processo seletivo, ainda que o
presidente Michel Temer não tenha sancionado a lei. Jorge Willian Feistler (PTB) referiu
que haverá um aumento de aproximadamente 200 reais no salário das agentes de
saúde e que o município deve arcar com tal valor, considerando a relevância do trabalho
dessas profissionais. Também disse que caso alegue falta de dinheiro, basta o executivo
exonerar um ou dois cargos em comissão, que o problema estará solucionado. Frisou
que falta vontade pelo executivo. Jaira Diehl falou sobre o serviço de referência em
traumatologia exercido por Rio Pardo, criticando o descomprometimento na realização
das cirurgias. Exemplificou que tem pacientes aguardando por cirurgia em casa, o que
é inaceitável, pois casos graves devem ser atendidos com brevidade.
RUI BEISE (PDT) – Também falou sobre a aprovação dos projetos em sessão
extraordinária, realizada no dia 19 de julho. Entre os projetos aprovados, está o que
estabelece o plantão das farmácias no município. Beise lembrou que os vereadores
apresentaram emenda ao projeto do executivo, determinando que a listagem de
farmácias integrantes do plantão seja divulgada no Hospital e nos postos de saúde do
município. O vereador também falou sobre os agentes de saúde e o abono salarial
aprovado na Câmara. Frisou que faltam cinco meses para o Michel Temer desocupar a
cadeira da presidência, criticou o fato de o governo federal não fazer os devidos
repasses ao município, citando que é o ente federal que está inviabilizando a
contratação dos agentes de saúde, considerando que as remunerações desses
profissionais contêm participação do governo federal. Frisou que é preciso alertar os
deputados e senadores para que estes façam sua parte, pedindo ao executivo federal
a manutenção do recurso destinado aos municípios para contratação dos agentes de
saúde. Beise noticiou que na terça-feira acontecerá o primeiro sorteio da Compra
Premiada, projeto realizado pela ACIC. O vereador lembrou que a população tem até
às 15h de terça-feira para trocar suas notas fiscais por cupons e concorrer a vários
prêmios em dinheiro.
MARCO ANTÔNIO LARGER (Progressistas) – Requereu o envio de ofício ao prefeito
Paulo Butzge com cópia ao secretário de Obras, questionando quais providências estão

sendo tomadas para que o calçamento da rua Paulo Afonso Jacobi, na Vila Botucaraí
seja consertado. Larger disse que recebeu inúmeras reclamações quanto aos buracos
que estão surgindo na referida rua. Falou sobre as péssimas condições das estradas do
Quilombo e da região Serrana, pedindo que o secretário determine a realização de
recuperação nestas estradas. O vereador reiterou a fala dos demais colegas quanto a
importância do trabalho desempenhado pelas agentes de saúde. Pediu a remessa de
ofício ao prefeito Paulo Butzge, sugerindo que sejam exonerados alguns cargos em
comissão para que seja possível contratar mais agentes de saúde. Em aparte, Aldomir
(PSB) disse que o trabalho preventivo realizado pelas profissionais acarreta economia
para o município. Lurdes Ellwanger (PTB) lembrou todo enredo para a realização do
processo seletivo para contratação de mais agentes de saúde. Disse crer que o
executivo não está ciente da importância do trabalho realizado por esses profissionais.
ORDEM DO DIA:
Projeto de Lei nº 079/2018 - Autoriza o executivo municipal a contratar 01(um)
professor de anos finais do ensino fundamental em caráter emergencial. Aprovado por
unanimidade.
Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 01/2018 - Acrescenta parágrafos ao art. 160 da
Lei Orgânica do município de Candelária - RS. Aprovado por unanimidade.
GRANDE EXPEDIENTE:
JAIRA DIEHL (PSB) – A vereadora convidou a comunidade a participar da festa da
comunidade Emanuel da Linha Palmeira que acontece no próximo domingo, dia 5. Jaira
falou sobre o discurso da servidão voluntária, criticando todas as esferas do governo, já
que o povo não tem saúde, educação e segurança garantidos pelo estado.
>> A próxima sessão ordinária acontece no dia 6 de agosto, às 19h.

