Sessão ordinária, 06 de agosto de 2018.
O presidente Marco Antônio Larger, colocou a ata da sessão do dia 30 de julho em
votação, restando aprovada por unanimidade. Comunicou que no dia 07 de agosto o
assessor Dionatan Moralles comemora seu aniversário, desejando felicidades.
PEQUENO EXPEDIENTE:
LURDES ELLWANGER (PTB) – Pediu auxílio dos colegas vereadores para que uma
atitude seja tomada quanto a falta de segurança na rua Botucaraí e na ERS 400 no
bairro Ewaldo Prass, mormente pelo movimento de pedestres, ciclistas e condutores de
veículos no local. Disse que será preciso agendar reunião junto ao Daer para que seja
providenciada a instalação de redutores de velocidade na ERS 400 nas proximidades
da entrada da rua Botucaraí. Em aparte, Marco Antônio Larger (Progressistas) sugeriu
que seja agendada reunião no Daer para que os vereadores possam vindicar a
instalação de redutor naquela via. A vereadora comunicou que esteve nas localidades
da Data do Ribeiro, Travessa Schultz e Rincão dos Barreiros, e ao dar carona para uma
pessoa que reside na Travessa Schultz não conseguiu chegar até o destino, pois a
estrada estava em péssimas condições de trafegabilidade. Dessa forma, solicitou a
remessa de ofício ao secretário de Obras, pedindo a colocação de cascalho na entrada
daquela localidade. Também solicitou o patrolamento na rua Amândio Silva. Lurdes
falou sobre o acidente ocorrido no último domingo em que uma menina caiu do cavalo
no Parque de Eventos, agradecendo a agilidade do médico José Vasconcellos que
estava no local a lazer e socorreu a menina. Pediu que a comunidade inclua em suas
orações a menina Bianca Radtke que se encontra internada na uti do hospital de
Cachoeira do Sul.
JORGE WILLIAN FEISTLER (PTB) – O vereador falou sobre a falta de recolhimento de
lixo no interior, noticiando que o problema já dura 60 dias. Ressaltou que o prazo é mais
que suficiente para que a secretaria se organizasse, disponibilizasse um caminhão e
alguns servidores para fazer o recolhimento. Lamentou o fato de as pessoas que
residem no interior não terem recebido a informação sobre a suspensão, tampouco
sobre a retomada do serviço de recolhimento. Dessa forma, solicitou a remessa de ofício
ao prefeito Paulo Butzge questionando quando o recolhimento voltará a ser feito nas
localidades do interior. Feislter falou ainda sobre a emenda parlamentar oriunda do
deputado federal Sérgio Moraes na qual destina R$ 250 mil para a construção de redes
de água nas localidades do interior do município. Salientou ainda que o cadastro para
liberação da emenda deve ser feito até o dia 10 de agosto, com a correlata indicação da
destinação de R$ 100 mil para a construção de rede de água na Linha Bernardino, R$
100 mil para o Rincão das Casas, bem como a destinação de verba para aquisição de
equipamentos para a rede da Picada Roos e Travessão Schoenfeldt e para a rede de
água da Linha Palmeira.
CELSO GEHRES (PROGRESSISTAS) – Pediu a remessa de ofício ao secretário de
Obras requerendo a colocação de cargas de cascalho na entrada da localidade de
Rincão das Casas, já que quando chove, os moradores ficam em meio ao lamaçal.
Também pediu a realização de patrolamento na Travessa Lindolfo Radtke. Agradeceu
ao setor municipal de iluminação pública pela instalação de luminária em frente ao Pam
Central. Pediu que o setor de iluminação faça a reposição de algumas luminárias na
localidade do Travessão Schoenfeldt. Esclareceu a retirada do projeto de lei n° 017/2018
de sua autoria que “Dispõe sobre a reposição de luminárias, o alinhamento e a retirada
de fios em desuso e desordenados existentes nos postes de energia elétrica e dá outras
providências”. Gehres afirmou que irá fazer algumas melhorias para que o projeto se

torne ainda mais efetivo. Pediu que seja remetido ofício ao Daer pedindo a recuperação
da VRS 849, lembrando que em 2016 o prefeito fez requerimento ao estado para que a
VRS 849 voltasse a ser de competência do município, mas até agora nada foi feito.
Pediu a remessa de ofício ao secretário de Habitação, pedindo informações sobre o
núcleo habitacional da rua Edilo Machado. Comunicou que foi procurado por um vizinho
do local, que lhe informou que tem pessoas que não estão mais residindo lá e inclusive
já repassaram as moradias para outras pessoas. Dessa forma, questionou se no
contrato firmado constou algo sobre a venda das casas. Ao finalizar, falou sobre o
recadastramento do cartão sus, narrando que muitos moradores do interior estão
reclamando a forma de agendamento para o recadastro, sugerindo que a secretária
guarde algumas fichas para as pessoas que residem no interior. Em aparte, Marco
Antônio Larger (Progressistas) referiu que sua esposa já esteve no local várias vezes e
também não conseguiu fazer o agendamento. Larger também lembrou que o prazo para
o recadastramento é até o fim deste mês, sugerindo que a secretária de Saúde verifique
a possibilidade de prorrogar este prazo. Cristina Rohde (PSDB) referiu que deveria ser
feito um agendamento para os outros dias para que as pessoas não percam a viagem.
JAIRA DIEHL (PSB) – A vereadora falou sobre o recadastramento do cartão sus e disse
que recebeu a informação de que 70% da população já fez seu recadastro. Jaira
lembrou que se as agentes de saúde estivessem trabalhando, o índice poderia ser bem
maior, já que elas poderiam adiantar o serviço nas localidades do interior. Em aparte,
Marco Antônio Larger (Progressistas) lembrou de que o projeto de lei n° 059/2018 que
será votado na ordem do dia, pede autorização para contratar um agente administrativo
auxiliar para a secretaria de Saúde e que conforme a justificativa, o profissional irá
auxiliar no recadastro dos cartões sus. Pediu o envio de ofício ao secretário de Obras,
requerendo o patrolamento nas ruas General Sampaio e Carlos Gomes. Na mesma
forma que o vereador Jorge Willian Feistler, a vereadora solicitou a remessa de ofício
ao prefeito Paulo Butzge questionando sobre o recolhimento de lixo nas localidades do
interior do município. Parabenizou a comunidade Emanuel da Linha Palmeira, pela
excelente festividade realizada no domingo, dia 5. Ao fim, desejou uma boa semana a
todos.
MARCO ANTÔNIO LARGER (PROGRESSISTAS) – Pediu a remessa de ofício ao Daer
requerendo providências na VRS 849. Cristina Rohde (PSDB) sugeriu que a
reivindicação seja feita na reunião que será marcada junto a autarquia. Pediu o envio
de ofício ao departamento jurídico do executivo, sugerindo que sejam tomadas
providências quanto a invasão de terras na Vale Verde. Larger sugeriu que o município
avalie a possibilidade de ingressar com uma ação de reintegração de posse para
solucionar o problema. Leu resposta de ofício remetido pelo executivo, quanto a
precariedade do calçamento da rua Paulo Afonso Jacobi na Vila Botucaraí. O executivo
falou que a base do calçamento apresentou defeitos e que competirá ao município o
conserto daquela pavimentação. Larger falou sobre a medida provisória 844/2018, que
trata sobre o Marco Legal do Saneamento Básico, afirmando que a medida autoriza a
privatização de empresas como a Corsan. Dessa forma, Larger pediu que seja enviada
uma moção de repúdio ao congresso nacional, pedindo que a medida não seja
aprovada.
CRISTINA ROHDE (PSDB) – Reiterou o pedido de envio de ofício ao setor municipal
de iluminação pública requerendo a recuperação de uma luminária nas proximidades da
residência de Olivia Rehbein na Vila Botucaraí. Também pediu o conserto de luminárias
na Vila Passa Sete, nas margens da ERS 400, da residência de Marina Gehres até a
casa comercial de Lauro Henker. Narrou que foram trocados os postes na localidade e

as luminárias não foram reinstaladas. Solicitou a troca de algumas lâmpadas nas
imediações da escola Dinarte. Pediu a remessa de ofício ao secretário de Obras, com
cópia ao prefeito Paulo Butzge requerendo a realização de patrolamento na estrada da
Linha do Salso que está em péssimas condições de trafegabilidade.
RUI BEISE (PDT) – Também elogiou a festa da comunidade Emanuel da Linha
Palmeira, realizada no último domingo. Disse que ficou contente ao ver pessoas de toda
região prestigiando a festividade. Beise também falou sobre o acidente ocorrido no
domingo em que uma menina caiu do cavalo no Parque de Eventos. Pediu que toda
população faça uma oração para que a menina Bianca Radtke melhore o mais rápido
possível. Pediu que a equipe da secretaria de Obras faça o conserto de um buraco
localizado nas proximidades do novo fórum na rua Amândio Silva. Ao finalizar,
comunicou que se o tempo colaborar as máquinas estarão a caminho das localidades
do Quilombo e Linha do Rio para o conserto das estradas.
ORDEM DO DIA:
Projeto de Lei nº 059/2018 - Autoriza o executivo municipal a contratar 01(um) agente
administrativo auxiliar em caráter emergencial. Aprovado.
Projeto de Lei nº 016/2018 – Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de porta
giratória na Agência dos Correios do município de Candelária – RS, e dá outras
providências. De autoria do Vereador Jorge Willian Feistler (PTB). Aprovado.
GRANDE EXPEDIENTE:
ALDOMIR SEVERO (PSB) – O vereador também criticou a suspensão do recolhimento
de lixo nas comunidades do interior. Lembrou que a arrecadação do município é em
grande maioria oriunda da atividade rural, motivo pelo qual o poder público precisa ter
consideração com a população do interior. Parabenizou todos os pais pela passagem
do seu dia no próximo domingo, dia 12.
>> A próxima sessão será solene com início às 19h e concederá o título de cidadã
candelariense à Elaine Skolaude.

