Sessão ordinária, 12 de março de 2018.
GRANDE EXPEDIENTE:
JORGE WILLIAN FEISTLER (PTB) – O vereador falou sobre a matéria que foi
publicada no Jornal de Candelária na última sexta-feira, quanto ao projeto da
Chococande. Feistler lembrou que o projeto foi encabeçado pela ex-primeira
dama Jussara Mainardi, tendo sua continuação até hoje. Frisou que o projeto
visa a integração entre os grupos de mulheres do interior, ensinando a produzir
delícias de chocolate. Disse que na capa do Jornal de Candelária estava
ilustrada uma foto das mulheres em plena produção, sendo que uma das
pessoas que estão na foto é a dona Geneci, moradora da localidade de Vila
União e que participa do projeto desde o início. Feistler ressaltou a força de
vontade dessas mulheres que largam sua casa, lavoura e filhos para vir até a
cidade com intuito de aprender a produzir chocolates e incrementar a renda
familiar. Narrou que na primeira reunião do projeto realizada neste ano, a dona
Geneci não pode comparecer, já que seu pai estava hospitalizado no município
de Cachoeira do Sul. No dia seguinte, a moradora da Vial União procurou a
secretária da Assistência Social, trouxe os atestados médicos do pai e tentou
explicar o motivo de sua ausência na reunião, sem sucesso, já que a secretária
lhe informou que não poderia participar do projeto da Chococande neste ano,
pois não compareceu na primeira reunião. O vereador disse que a dona Geneci
foi obrigada a ingressar na justiça pedindo para que pudesse participar do
projeto, já que foi por motivo de força maior que não pode comparecer na
primeira reunião. O juiz deu razão à dona Geneci, que está participando do
projeto. Feistler frisou que a secretária precisa ter um pouco de bom senso,
referindo que o juiz, tendo pilhas de processos em seu gabinete, teve que decidir
em favor da dona Geneci, sendo que a secretária poderia ter evitado todo esse
desgaste desnecessário. Ao finalizar, parabenizou todas as mulheres engajadas
na produção das delícias para a Chococande.
CELSO GEHRES (Progressista) – Externou convite feito pela comunidade São
José do Arroio Lindo, já que no próximo domingo acontece a festa anual da
localidade, que contará com culto festivo, almoço e animação de Dj. Também
noticiou que o sindicato rural estará disponibilizando transporte gratuito aos
agricultores que tiverem interesse em participar da Expoagro Afubra, que
acontece nos dias 20, 21 e 22 de março. Quanto ao problema de abastecimento
de água nas comunidades do interior, Gehres disse que as obras devem ser
priorizadas, já que a escassez de água devido à falta de chuva, tem causado
grandes problemas. Referiu que as comunidades devem se organizar, assim
como fizeram os moradores da Vila Botucaraí e Vila Fátima. Frisou que seria
uma boa opção se a empresa Certel de Teutônia construísse barragens no Rio
Pardo, pois assim seria possível armazenar a água, gerar energia e ainda
reverter valores em favor do município por meio de impostos. Noticiou que o
cartório eleitoral estendeu o prazo até o mês de maio para realização do
recadastramento biométrico. Gehres pediu que as pessoas se dirijam o mais
breve possível ao cartório para regularizar sua situação perante a justiça
eleitoral.

MARCO ANTÔNIO LARGER (Progressista) – Convidou a comunidade
candelariense a participar da festa da comunidade São Bento, no Quilombo, que
acontece no próximo final de semana. Larger noticiou que esteve na última
sexta-feira no município de São Borja participando do pré-lançamento da
candidatura do deputado federal Luis Carlos Heinze ao governo estadual.
Comunicou que mais de 143 municípios do estado estiveram lá representados.
Disse que no próximo dia 24 de março acontece a convenção partidária que
firmará a candidatura de Heinze. Larger lembrou que o deputado é natural de
Candelária e que muito faz pela região e pelos produtores, frisando que será
muito bom para o povo gaúcho tê-lo como representante. Em aparte, Celso
Gehres comunicou que também esteve no pré-lançamento da candidatura de
Heinze e que será um grande feito para o município termos um candelariense
concorrendo ao cargo eletivo de governador do estado, ressaltando o trabalho
por ele desempenhado como deputado federal.
RUI BEISE (PDT) – Também comentou sobre a pré-candidatura do deputado
federal Luis Carlos Heinze ao governo estadual, lembrando que o PDT tem como
pré-candidato o nome de Jairo Jorge. Sobre o novo prazo para o cadastramento
do título, Beise reforçou que as pessoas têm que aproveitar a nova oportunidade
concedida pela justiça eleitoral. Sobre a Expoagro Afubra, o vereador falou sobre
a potência da feira para a região, demonstrando novas formas de tecnologia para
a produção. Lembrou que na quinta-feira, dia 15, termina o prazo para carimbo
dos blocos de produtor, frisando que a arrecadação de ICMS no município
cresceu devido aos produtores daqui. Sobre a finalização do sinal analógico em
alguns municípios da região, Beise lembrou que Candelária ainda não está
inserida nos municípios que perderão o sinal nesse ano. Quanto ao recolhimento
dos descartes de material eletrônico, como televisores etc, Beise frisou que o
departamento do meio ambiente realiza a coleta para descarte de tais materiais,
referindo que basta a pessoa ligar para o telefone do departamento que é o 37438120, e agendar a entrega de tais materiais.
JAIRA DIEHL (PSB) – A vereadora noticiou que esteve no cartório eleitoral e em
conversa com o chefe do cartório, Sr. Rodrigo Collar, e recebeu a informação de
que o novo prazo para realização do recadastramento biométrico vai até o dia 9
de maio. Jaira sugeriu que seja encaminhado ofício ao chefe do cartório para
que ele possa utilizar a tribuna e esclarecer sobre o novo prazo. Sobre o projeto
de lei nº 018/2018, a vereadora ressaltou que no art. 3º consta que as
contratações serão efetivadas sem observância de processo seletivo tendo em
vista que nenhum candidato selecionado teve interesse nas vagas, justificando
bem como por não haver tempo hábil para realizar novo processo seletivo. Jaira
disse que o art. 37 da Constituição Federal é claro ao estabelecer os princípios
norteadores da administração pública, quais são: legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência. Cita que faltou eficiência por parte do
executivo, já que aulas terminaram no dia 20 de dezembro, sendo que haveria
tempo hábil para fazer um novo processo seletivo. Questionou como esses
profissionais vão ser contratados e qual regime obedecerão. Ao fim, a vereadora
ressaltou que não concorda com a forma de convocação para preenchimento de
tais vagas. Desejou uma boa semana a todos.
Comunicação de Líder:

CRISTIANO BECKER (MDB) – Convidou a comunidade candelariense a
participar do 37º Rodeio Estadual que acontece nos dias 16, 17 e 18 de março
no Parque de Eventos. Lembrou que o rodeio está sendo organizado pelo CTG
Sentinela dos Pampas. Também referiu que na ocasião haverá a inauguração
das melhorias que foram feitas no local, citando como exemplo a arquibancada.
RUI BEISE (PDT) – Reforçou o convite para que todos participem da festa da
comunidade São Bento, do Quilombo, que acontece no dia 18 de março.

