Sessão ordinária, 19 de março de 2018.
GRANDE EXPEDIENTE:
JAIRA DIEHL (PSB) – A vereadora falou sobre os projetos 014, 015 e 018/2018,
justificando que pediu vista das proposições para maior análise. Disse que ficou
feliz pelo fato de o executivo ter retirado tais proposições, que afrontavam os
princípios elencados no art. 37 da Constituição Federal. Salientou que pediu para
que a assessora jurídica da casa solicitasse parecer do Igam sobre o assunto,
sendo que a orientação do instituto foi clara, declarando que o projeto
apresentava vícios e que a emergencialidade deveria ser demonstrada de forma
exaustiva, o que não ocorreu. Frisou que pediu a remessa de ofício à
Procuradoria Geral do Município e recebeu a informação de que os projetos não
passam pela análise da pasta, mas que ao analisar os projetos, também
constatam erro na forma de contratação proposta. A vereadora criticou o fato de
não haver organização no executivo municipal, lembrando que as aulas
terminaram em 20 de dezembro, havendo tempo de sobra para a realização de
novo processo seletivo. Leu parte do parecer que esclarece os motivos da
contratação temporária. Frisou que votará contra os projetos que não disponham
de processo seletivo vigente para contratação de pessoal, lembrando que votou
favorável ao projeto 019/2018, por haver processo seletivo vigente para tais
contratações.
MARCO ANTÔNIO LARGER (PROGRESSISTAS) – Larger disse que no último
fim de semana aconteceu o rodeio promovido pela Invernada Campeira do CTG
Sentinela dos Pampas. Citou que no domingo aconteceu a inauguração da
arquibancada e da cabine do narrador que foram construídos naquele local com
verba destinada pelo deputado Covatti Filho (Progressistas). Solicitou de forma
antirregimental, o envio de ofício ao capataz da invernada campeira, Sr. Yuri
Moraes e ao patrão do CTG, parabenizando-os pelo evento realizado. Lembrou
que o ex-vereador Gilvan Moura e a Alexandra Bini lutaram muito para conseguir
a verba junto ao deputado Covatti. Em aparte, Cristina Rohde (PSDB) comunicou
que esteve na inauguração juntamente com a colega Lurdes Ellwanger,
representando o legislativo, elogiando a obra que foi realizada no local. Larger
agradeceu a gentileza do deputado Covatti em ajudar o povo candelariense, já
que agora os rodeios contarão com uma ótima estrutura. Registrou seus
cumprimentos ao Rubens patrão do CTG, ao capataz Yuri Moraes, a Alexandra
Bini e ao ex-colega vereador Gilvan Moura pelo empenho dedicado para buscar
uma verba para que as melhorias fossem feitas. Larger noticiou que aconteceu
na manhã do dia 19 o café da manhã entre os poderes legislativo e executivo,
realizado na sede da Câmara. Narrou que muitos assuntos foram abordados,
entre eles o principal foi a cobrança para que o executivo realize concurso
público.
CELSO GEHRES (PROGRESSISTAS) – Comunicou que esteve na festa da
comunidade São José do Arroio Lindo, parabenizando os moradores pela
receptividade e organização do evento. Externou convite feito pela comunidade
São Judas Tadeu, da Vila Botucaraí, que realizará sua festa no próximo
domingo, dia 25, com culto festivo, almoço e após reunião dançante com a banda
Toque de Classe. Sobre a inauguração das obras no parque de eventos,

parabenizou a patronagem e aos que se engajaram para que a verba do
deputado Covatti, auxiliasse o tradicionalismo local, mediante a construção da
arquibancada, cabine do narrador e banheiros na área onde acontecem os
rodeios. Frisou que no dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água,
citando a importância da água para o ser humano. Disse que viu no fantástico a
exposição de dados alarmantes sobre a falta de água para as futuras gerações.
Ao fim, lembrou que é obrigação de cada um cuidar da água e lutar pela sua
conservação.
CRISTINA ROHDE (PSDB) – A vereadora se reportou à manifestação da colega
Jaira Diehl (PSB) quanto aos projetos que foram retirados pelo executivo
municipal. Citou que todos projetos que são protocolados na casa legislativa
devem ser amplamente analisados pelas comissões. Salientou que também
procurou a Procuradoria Geral do Município para saber se são emitidos
pareceres sobre todos os projetos das secretarias, sendo que recebeu a
informação de que só é emitido parecer se solicitado pela pasta. Sugeriu que o
executivo determine que todos os processos e projetos passem pelo crivo da
Procuradoria. Comunicou que em contato com a secretaria de Educação,
recebeu a notícia que nenhum dos doze aprovados no processo seletivo
quiseram assumir os cargos, motivo pelo qual foram feitos os projetos sem
observância de processo seletivo. Disse que também é contra a contratação sem
processo seletivo ou concurso público. Comunicou que ficou feliz ao saber pelo
prefeito que o executivo está programando a realização de dois concursos
públicos.
Comunicação de Líder:
JAIRA DIEHL (PSB) - Reforçou que tinha três pareceres que apontavam que
os projetos 014, 015 e 018/2018 eram ilegais, por não haver processo seletivo
vigente e por não estar caracterizada a emergencialidade que dispensaria a
realização de processo seletivo. Frisou que sempre será favorável aos projetos
que tiverem processo seletivo vigente. Afirmou que é a favor da educação, pois
é com educação que se tem pessoas esclarecidas e políticos melhores.
Salientou que acredita na mudança e que a mudança se dá sim pela educação.
Reiterou que em momento algum foi contra a educação, mas foi contra a forma
de contratação que os projetos retirados apresentavam. Frisou que o prefeito foi
muito feliz ao retirar os projetos, pois certamente seria apontado pelo TCE, já
que o conteúdo dos projetos não atentava para a moralidade e nem para a
impessoalidade. Ao finalizar, reforçou que falta organização, já que as aulas
terminaram em 20 de dezembro, havendo tempo hábil para realização de novo
processo seletivo. Disse que é dever do vereador tornar as coisas o mais
transparente possível.
CRISTINA ROHDE (PSDB) – Cristina falou que a vereadora Jaira já esteve à
frente da Secretaria de Saúde inúmeras vezes, prestou esclarecimentos sobre
inúmeras situações, que na época eram questionadas pelos vereadores. Disse
que os projetos são analisados em conjunto pelas comissões. Disse que quem
perde com essa desorganização toda são os alunos, pois se houvesse maior
agilidade do executivo, os alunos não estariam sem professores. Afirmou que os

vereadores primam para que tudo siga seu fluxo pela legalidade, e que talvez a
secretaria tenha falhado nesse quesito.
Ao finalizar, o presidente do poder legislativo convidou todos a participar da
palestra “ Vida de Maria e Violência de Gênero” promovida pela Comissão da
Mulher Advogada da Subseção da OAB de Candelária, que acontece no dia 21
de março, às 19h30min, na AABB. Também falou sobre o projeto “Nossas
Riquezas” promovido pela Câmara e que terá início no dia 20 de março, com a
realização de palestras que serão ministradas pelo curador do museu, Sr. Carlos
Rodrigues, abordando o tema da paleontologia.
>> A próxima sessão acontece no dia 26 de março de 2018, às 19h.

