Sessão ordinária, 07 de maio de 2018.

GRANDE EXPEDIENTE:
CRISTINA ROHDE (PSDB) – A vereadora parabenizou a comissão
organizadora da 9ª Expocande, afirmando que a festa superou todas as
expectativas. Frisou sobre a riqueza paleontológica que o município possui e que
foi bastante evidenciado durante a feira. Comentou que os moradores de outros
municípios ficaram impressionados com o tamanho do parque de eventos de
Candelária. Disse que conversou com Andreia Mundstock, candelariense que é
organizadora da Oktoberfest de Santa Cruz do Sul, que narrou ter ficado
surpresa com a grandiosidade da Expocande. Parabenizou a imprensa e a
assessoria de comunicação contratada para fazer a divulgação da feira.
Também parabenizou todos que expuseram seus produtos, seja na agroindústria
ou na feira comercial. Elogiou a exposição dos painéis confeccionados pelas
escolas que participaram do projeto Nossa Riquezas, formulado pelo poder
legislativo. Ao fim, desejou um feliz dia das mães a todas.
JAIRA DIEHL (PSB) – Pediu de forma antirregimental o envio de ofício ao
curador do museu, Carlos Rodrigues, pela dedicação e pelo trabalho incansável
que ele realiza expondo e evidenciando a paleontologia em nosso município.
Informou que participou da escolha da nova corte da mulher rural, elogiando a
organização do evento e parabenizando as eleitas. Disse que ficou muito feliz ao
ver as torcidas confraternizando juntas. Desejou um feliz dia das mães a todas.
Pediu que os filhos beijem, abracem e presenteiem suas mães em vida.
MARCO ANTÔNIO LARGER (Progressistas) – Falou sobre a Expocande,
mormente pela organização e grandiosidade da festa. Afirmou que não tem
dúvidas que no ano de 2020 a feira será ainda maior. Elogiou a presidente e
coordenadora da festa, Patrícia Steffanello, e os demais envolvidos pelo
brilhante trabalho realizado. Também falou sobre a importância da paleontologia
para o nosso município, lembrando que o deputado federal Luis Carlos Heinze
remeteu verba no valor de R$ 250 mil para a construção de prédio para sediar o
museu do município. Dessa forma, pediu que os colegas também pleiteiem
verbas com seus deputados, como forma de apoio para que a atividade
paleontológica seja evidenciada cada vez mais em nosso município. Comunicou
que no dia 15 de junho haverá grande reunião com o pré-candidato ao governo
estadual, Luis Carlos Heinze, afirmando que em breve irá divulgar o local e o
horário da reunião.
CELSO GEHRES (Progressistas) – Desejou um feliz dia das mães a todas.
Ainda sobre a Expocande, parabenizou a todos os envolvidos que se dedicaram
para que a festa fosse um sucesso. Falou sobre a pré-candidatura do deputado
federal Luis Carlos Heinze, elogiando sua postura, conduta e trabalho.
CRISTIANO BECKER (PMDB) – Solicitou o envio de ofício de forma
antirregimental à gerência do Banrisul de Candelária, questionando por qual
motivo não havia dinheiro disponível para saque nos caixas eletrônicos do
banco, no último sábado. Afirmou que recebeu inúmeras reclamações quanto ao

fato narrado e frisou que tal atitude é inaceitável, já que as pessoas pagam taxas
para ter o serviço disponível. Em aparte, Jaira Diehl (PSB) disse que tem um
telefone público caído em frente à agência do Banrisul, pedindo que providências
sejam tomadas. Ao finalizar, Becker dedicou um forte abraço a todas as mães.

