Sessão ordinária, 20 de agosto de 2018.
O presidente do legislativo Marco Antônio Larger (Progressistas), colocou a ata
da sessão do dia 13 de agosto em votação, restando aprovada por unanimidade.
PEQUENO EXPEDIENTE:
CRISTINA ROHDE (PSDB) – Solicitou o envio de ofício ao setor municipal de
iluminação pública pedindo a troca de uma lâmpada próximo a residência de
Renildo Jung, nas Amoreiras. Pediu a remessa de ofício ao secretário de Obras,
requerendo a realização de patrolamento no corredor que dá acesso ao cemitério
da igreja Bom Pastor. Sugeriu que seja removido o material velho e colocado
cascalho no referido corredor. Participou da 10ª Gincana Rural que aconteceu
no último sábado na escola Adão Jaime Porto na Picada Escura e que foi
organizada pela coordenadoria dos jovens da Fetag, pela regional sindical centro
serra, pelo sindicato dos trabalhadores rurais de Candelária em parceria com o
grupo de jovens da Picada Escura e com o grupo de mulheres Lutar e Vencer.
O objetivo da gincana foi fortalecer a juventude rural e promover a integração
dos grupos da região centro serra. Noticiou que participaram da gincana os
grupos de Arroio do Tigre, Estrela Velha, Ibarama, Lagoa Bonita do Sul, Lagoão,
Passa Sete, Segredo e Sobradinho. Falou ainda sobre palestra “Papo de
Responsa – o adolescente e a juventude hoje” ministrada por José Antônio de
Oliveira Chaves e Daniel Schunke integrantes da 16ª Delegacia Regional de
Polícia de Santa Cruz do Sul. Parabenizou o grupo Picada Jovem por sediar a
gincana regional e a Zoni Rehbein pela dedicação na organização do evento.
DANIEL BERNARDY (PDT) – Requereu a remessa de ofício à secretaria de
Obras, pedindo a recuperação da estrada da localidade de Rincão dos Bois,
mormente entre a ponte da localidade e a residência de Enor Garcia. Salientou
que a estrada nesse trecho está intransitável. Solicitou a recuperação de um
bueiro no Bom Retiro, no corredor dos Carvalho. Bernardy informou que se a
secretaria não puder fazer a recuperação com brevidade, se dispõe a recuperar
o bueiro com seu maquinário. Todavia, pediu que seja colocada carga de
cascalho na estrada, pois se não o maquinário não conseguirá chegar até o local.
JAIRO RADTKE (PSB) – Se associou ao pedido feito pela vereadora Cristina
Rohde quanto ao patrolamento da estrada da Linha Travessão. Falou sobre as
comemorações alusivas ao dia do vizinho, pedindo o envio de ofício a todos os
grupos que se reuniram e comemoraram a especial data. Desejou uma boa safra
aos produtores de fumo.
ALDOMIR SEVERO (PSB) – Pediu que o setor de iluminação pública promova
a troca de uma luminária nas proximidades da residência de Albino Gelsdof, na
estrada para o Passa Sete. Falou sobre os animais soltos nas ruas e rodovias
do município. Lamentou o fato de ter ocorrido mais um acidente na semana
passada, mas que felizmente os danos foram apenas materiais. Externou seus
sentimentos à família de Thomás Aued, falecido no último domingo.
RUI BEISE (PDT) – Registrou que esteve no dia 17 de julho na secretaria
estadual de Transportes reivindicando a recuperação do asfalto da Linha do Rio.

Agradeceu pela agilidade na realização da recuperação dos buracos daquela
rodovia. Também agradeceu a equipe da secretaria de Agricultura por ter
recuperado a estrada do Quilombo. Beise ressaltou que se aproxima a safra do
fumo e que é necessário que as estradas estejam em boas condições de
trafegabilidade.
JAIRA DIEHL (PSB) – Solicitou o envio de ofício ao defensor público Fabrício
Azevedo de Souza que está atuando na defensoria de Candelária durante a
semana, pedindo que sejam disponibilizadas mais cadeiras para as pessoas que
aguardam atendimento no local. Também falou sobre a questão climática e a
retirada das senhas, já que as pessoas estão aguardando na rua e na chuva
para conseguir atendimento. A vereadora também falou sobre a falta de
funcionários na defensoria, narrando que esteve lá e que haviam apenas duas
moças realizando atendimento. Pediu o envio de ofício ao secretário de Obras,
requerendo a colocação de material britado na Linha Brasil e na entrada da
Picada Roos, próximo à residência de Clécio Jegler. Referiu que os moradores
não estão conseguindo acessar a rede de água para fazer o tratamento da água,
tendo em vista a péssima condição de trafegabilidade da estrada. Comunicou
que a prefeitura publicará ainda nessa semana o edital para contratação de
empresa para efetuar a coleta de lixo no interior no município, brincou que com
sorte até o fim de setembro a coleta deverá ser regularizada. Pediu o envio de
ofício à secretária de Saúde requerendo a informação de como está sendo feito
o agendamento das cirurgias eletivas junto ao Hospital de Rio Pardo, já que tem
um paciente com ligamento rompido que já foi à Rio Pardo quatro vezes e não
conseguiu atendimento.
CRISTIANO BECKER (MDB) – Falou sobre a aprovação do projeto que trata
sobre o incentivo ao aparelhamento da segurança pública do estado do Rio
Grande do Sul pela Assembleia Legislativa. Becker salientou que tal projeto
prevê que as empresas possam destinar à segurança pública um percentual de
5% do ICMS que iria recolher para o estado. O vereador disse que esteve em
Porto Alegre para saber detalhadamente sobre como acontecerá esse
recolhimento e como se dará a correlata destinação. Frisou que várias empresas
de grande porte do nosso município fazem um bom recolhimento de ICMS e
poderiam destinar valores para a Brigada Militar ou Polícia Civil. Comunicou que
esteve em uma audiência pública realizada na Agergs, onde foi discutida a
alteração da Resolução Normativa AGERGS REN 37/2017 que dispõe sobre a
compensação financeira à usuários de água por prestadores de serviços diante
de interrupções de fornecimento de longa duração. Becker falou que havendo
interrupção por falta de água, a taxa fixa deverá ser reduzida como forma de
compensar os usuários.
MARCO ANTÔNIO LARGER (Progressistas) – Solicitou o envio de ofício aos
grupos de maçonaria e lojas maçônicas do município felicitando-os pelo seu dia
comemorado em 20 de agosto. Larger discorreu sobre os mistérios da maçonaria
e os serviços prestados junto à comunidade. O vereador falou sobre uma
denúncia recebida na manhã de sábado onde grande parte do maquinário da
prefeitura estaria sendo utilizado em uma propriedade particular que pertence a
um ex-vereador. Dessa forma, pediu o envio de ofício ao executivo para que seja
remetida a cópia do contrato de prestação de serviço de hora máquina e a cópia

da guia do pagamento da hora máquina. Larger frisou que tal pedido serve para
que a população tenha conhecimento quanto aos tramites legais para
contratação da hora máquina junto à prefeitura, bem como para fiscalizar se está
sendo concedido privilégio a alguém.
ORDEM DO DIA:
Projeto de Lei nº 080/2018 – Autoriza o Executivo Municipal a contratar serviços
gerais em caráter emergencial e dá outras providencias. Aprovado por
unanimidade.
Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 001/2018 – Acrescenta parágrafos ao
art. 160 da Lei Orgânica do município de Candelária – RS. Aprovado em segundo
turno.

