Sessão ordinária, 27 de agosto de 2018.
O presidente do legislativo Marco Antônio Larger (Progressistas), colocou a ata
da sessão do dia 20 de agosto em votação, restando aprovada por unanimidade.
Também felicitou a assessora legislativa, Isabel Ellwanger, pelo nascimento da
sua neta Catarina Ellwanger, ocorrido na manhã do dia 27.
Marco Antônio Larger divulgou a campanha “Vote Consciente” que está sendo
realizada pela OAB Subseção de Candelária em parceria com o Poder
Legislativo. Larger convidou o presidente da OAB de Candelária, Joel Pereira
Nunes para fazer uma breve explanação sobre os objetivos da campanha.
Joel Pereira Nunes (Presidente da OAB Subseção de Candelária) – Salientou a
importância da campanha promovida OAB denominada “Vote Consciente”, cujo
objetivo é alertar os cidadãos sobre a importância do voto e a escolha do
candidato. Falou sobre a importância do legislativo e dos vereadores que são
representantes do povo. Assemelhou a profissão dos advogado e dos
vereadores, salientando que as pessoas depositam a confiança e outorgam
poderes ao advogado para que este lhe represente da melhor forma possível,
referindo que o mesmo acontece com os vereadores, já que a população
deposita seu voto no candidato com o objetivo de ser bem representando. Sobre
a campanha promovida pela OAB, Nunes disse que uma pesquisa demonstrou
que grande maioria do público votante escolhe seu candidato a poucos dias
antes da eleição, seja por indicação de um amigo ou por afinidade, mas que
poucos procuram conhecer melhor as propostas ou a vida pregressa do
candidato. Visando viabilizar uma ferramenta ao cidadão foi criado o site
www.voteconsciente.org.br onde estão disponíveis as fichas de todos os
candidatos ao pleito eleitoral, bem como possibilita o cidadão de fazer denúncias
de caixa 2 ou de crimes eleitorais. Joel salientou que o projeto desenvolvido pela
OAB Subseção de Candelária em parceria com o Legislativo Municipal é pioneiro
dentre as 106 subseções do estado. Leu artigo publicado pelo Presidente
Claudio Lamachia, presidente nacional da OAB, publicado na edição do dia
17.08, no jornal Zero Hora. Na publicação, o dirigente comenta sobre a situação
política do Brasil e lembra da importância do voto. Além disso, Lamachia fala da
Campanha Vote Consciente promovida pela OAB. Nunes também divulgou os
projetos sociais que são promovidos pela subseção de Candelária.
PEQUENO EXPEDIENTE:
CRISTINA ROHDE (PSDB) – A vereadora parabenizou a subseção da OAB de
Candelária pela parceria firmada com o legislativo para divulgação da campanha
Vote Consciente, bem como elogiou os demais projetos de cunho social
realizados pela subseção de Candelária. Cristina falou sobre o plantão
farmacêutico 24 horas que inicia nesta segunda. Divulgou que o plantão
acontecerá nos dias de semana e nos finais de semana e feriados, sendo que
as farmácias assumirão o plantão por uma semana, das 7h de segunda e vai até
às 7h da segunda-feira da outra semana. Narrou que na semana de 27/08 a
03/09 a farmácia Vide Bula é responsável pelo plantão, já na semana de 03/09
a 10/09 é a vez da farmácia Confiança, de 10/09 a 17/09 a farmácia São João
assume o plantão, de 17/09 a 24/09 a farmácia Vide Bula novamente e de 24/09

a 01/10 será a farmácia São João. Lembrou que a listagem do plantão deverá
estar afixada nos postos de saúde, no hospital Candelária, nas farmácias e no
Caps.
JAIRO RADTKE (PSB) – Parabenizou o presidente da OAB de Candelária pela
explanação e ressaltou a preocupação que a entidade tem em orientar as
pessoas através da campanha Vote Consciente. Solicitou o envio de ofício ao
secretário de Obras, Dilamar Braga, pedindo o desentupimento de um cano de
esgoto entre as ruas Júlio de Castilhos e José Bonifácio. Narrou que o esgoto
está escorrendo a céu aberto e causando mau cheiro. Pediu que se possível seja
feito o levantamento do bueiro daquela rua. Também solicitou a recuperação da
rua Lopes Trovão, afirmando que o calçamento está em péssimas condições de
trafegabilidade. Falou sobre os furtos aos objetos de túmulos no cemitério
municipal, citando que o cemitério da Vila Passa Sete também foi alvo desses
marginais. Lamentou o fato e disse que a população deve ficar alerta e não
receptar esses itens. Pediu que as polícias militar e civil de Candelária fiquem
atentas a esses fatos, a fim de coibir a prática desses furtos.
RUI BEISE (PDT) – Também agradeceu a participação do presidente da OAB
subseção de Candelária na sessão e elogiou a explanação por ele realizada.
Beise disse que acompanha os atos promovidos pela OAB, enaltecendo o
espírito democrático da entidade, amparada nos princípios da moral, ética e
dignidade. O vereador disse que lê todos os artigos publicados pelo presidente
Cláudio Lamachia nos jornais. Comunicou que esteve no Travessão Schoenfeldt
participando da festa do vizinho, elogiando a toda equipe responsável pelo
excelente almoço servido e pela comunidade que se envolveu para que a
festividade resultasse em sucesso. Falou sobre a licitação para contratação de
empresa para efetuar o recolhimento de lixo nas localidades do interior. Jaira
Diehl (PSB) informou que o edital de licitação foi publicado na sexta-feira, sendo
que a abertura está prevista para o dia 15.09. Beise pediu a remessa de ofício à
secretaria estadual de transportes, solicitando a instalação de redutor de
velocidade na RSC 287, mormente na entrada da localidade da Linha Palmeira.
JAIRA DIEHL (PSB) – Falou sobre a importância do voto, parabenizando a OAB
pela campanha. Solicitou a remessa de ofício ao secretário de Obras,
agradecendo a realização de patrolamento na Rebentona. Também pediu o
patrolamento da estrada da localidade de Santa Fé. Entrou em contato com o
setor de iluminação pública do município e noticiou aos moradores do corredor
dos Tilé que em breve o trabalho de recuperação das luminárias será realizado.
Pediu o envio de ofício ao prefeito Paulo Butzge, questionando se em algum
artigo do regime jurídico dos servidores públicos de Candelária consta sobre o
pagamento de insalubridade aos contratados por processo seletivo, mormente
para os que ocupam os cargos de motorista, técnico de enfermagem,
enfermeiros, médicos e serventes. Disse que recebeu o laudo da insalubridade
que é paga a 50 funcionários efetivos da secretaria de Saúde, sendo que os
contratados exercem as mesmas funções e o adicional não está sendo pago.
Solicitou cópia do laudo pericial que concedeu/retirou a insalubridade cargo por
cargo. Referiu que no município de Santa Cruz do Sul todos que desempenham
atividades insalubres recebem o adicional, independente do regime de
contratação.

CRISTIANO BECKER (MDB) – Salientou que é uma grande satisfação receber
o presidente da OAB de Candelária e demais colegas advogados na sessão.
Também falou sobre o seu orgulho em ser vereador e advogado. Falou sobre a
relevância da OAB para os advogados e a importância da entidade na história
do país. Elogiou a diretoria da subseção de Candelária pelos projetos sociais e
demais atividades realizadas. Frisou que a OAB teve muitas lutas importantes,
mormente de cunho político, citando como exemplo o fim da imunidade
parlamentar, o fim do voto secreto na cassação de mandatos, o fim das doações
ocultas para campanhas eleitorais, o fim das doações de empresas a políticos e
a defesa da criminalização do caixa 2. Becker disse que o país carece de líderes
comprometidos com o interesse público. Lembrou que nenhum dos políticos que
foram presos na lava-jato chegou lá sozinho. Refletiu que chegou a hora do
eleitor pesquisar melhor sobre o seu candidato. Lamentou o fato de existirem
pessoas desqualificadas no poder, lembrando que as leis ruins só existem, pois
os deputados e senadores votam a favor destas. Finalizou afirmando que se um
eleitor se conscientizar sobre a importância do voto e de conhecer melhor o seu
candidato, o objetivo da campanha já estará atingido.
CELSO GEHRES (Progressistas) – Reiterou as considerações feitas pelos
colegas em relação a importância da OAB de Candelária para a comunidade.
Disse que espera que o povo tenha educação e consciência para saber escolher
seus representantes. Frisou que o voto de protesto em branco não é a melhor
solução, pois abre espaço para os maus políticos. Solicitou a remessa de ofício
ao secretário de Obras, pedindo que seja dada continuidade ao trabalho
realizado na recuperação das estradas da região serrana, mormente no
Roncador, Três Pinheiros, Alto da Légua, Amoreiras e Linha do Salso. Pediu a
recuperação das ruas Garibaldi, Jango Ribeiro, Jacob Steil Filho e na rua da
Praia, também pediu recuperação da estrada da Data do Ribeiro. Sugeriu que o
setor de meio ambiente faça o recolhimento dos lixos depositados nas ruas e
nas entradas da cidade. Ao finalizar, lembrou que no dia 31 de agosto termina o
prazo para o recadastramento do cartão SUS, sugerindo que a secretaria de
Saúde deixe umas fichas reservadas para os moradores do interior.
MARCO ANTÔNIO LARGER (Progressistas) – Saudou o presidente da OAB
de Candelária, Joel Pereira Nunes e aos demais advogados da subseção que
prestigiam a sessão. Fez menção ao trabalho desempenhado pela assessora
jurídica do legislativo, Caroline Netto, lembrando também dos demais
assessores jurídicos que compuseram o quadro de cargos da Câmara. Cristina
Rohde (PSDB) lembrou que o colega vereador Cristiano Becker, também auxilia
os demais vereadores sempre que necessário. Larger recebeu a notícia de que
a cabana da Praia Carlos Larger foi arrombada e que foram furtados muitos
objetos do local. Lembrou que a poucos dias atrás uma oficina mecânica situada
no bairro rincão comprido foi alvo dos criminosos. Dessa forma, pediu a remessa
de ofício ao comandante da Brigada Militar de Candelária, pedindo que o
policiamento seja mais frequente, mormente nos bairros e na prainha. Falou
sobre o recolhimento de entulhos dentro da cidade. Narrou que no sábado à
tarde percorreu diversas ruas da cidade e visualizou uma grande quantidade de
entulhos depositados. Pediu o envio de ofício ao executivo pedindo que sejam
recolhidos os entulhos de todas as ruas da cidade. Disse ter percorrido a rua

Intendente Albino Lenz e ficou abismado com a quantidade de buracos que o
local possui. Larger lembrou que o executivo quer fazer um financiamento para
calçar a Intendente Albino Lenz, mas acha que o projeto não sairá do papel,
considerando os inúmeros precatórios que precisam ser pagos e o
endividamento do município.
ORDEM DO DIA:
Projeto de Lei nº 081/2018 – Autoriza o Executivo Municipal a contratar (01)
serviços gerais em caráter emergencial e dá outras providencias. Aprovado por
unanimidade.
Projeto de Lei nº 082/2018 – Autoriza a instituir o Programa de Pagamento
Incentivado de Créditos Municipais – PPI e dá outras providências. Aprovado por
unanimidade.

