Sessão ordinária, 14 de maio de 2018.
GRANDE EXPEDIENTE:
RUI BEISE (PDT) – O vereador parabenizou a Acanjur pela realização do baile
de escolha das soberanas da juventude rural, bem como as candidatas que
participaram do concurso de beleza e a nova corte eleita. Disse que todas
sagraram-se vencedoras, ganhando admiração das comunidades, experiência e
prestigio. Em aparte, Cristina Rohde (PSDB) complementou referindo que no
baile de escolha das soberanas da Acanjur também foram entregues os troféus
às equipes campeãs da olímpiada rural, realizada em abril. Em aparte, Jaira
Diehl (PSB) sugeriu que seja enviado um ofício de homenagem em nome do
Poder Legislativo à todas as participantes do concurso. Beise lembrou que no
mês de julho de 2013 o governador Tarso Genro criou a EGR, empresa pública
que passou a cuidar de diversas rodovias do estado, entre elas a RSC 287.
Frisou que a antiga administrado da RSC 287, a Santa Cruz rodovias, pagava
ao município de Candelária o imposto sobre serviços. Todavia, a EGR deixou de
arcar com esse imposto, alegando ser beneficiária de isenção tributária. Beise
citou todos os valores que o município deixou de arrecadar desde o ano de 2013
até o mês de maio de 2018, perfazendo um montante de mais de R$ 4 milhões.
Disse que ficou surpreso ao ver uma equipe fazendo roçadas nos trevos do
município, mas logo soube que não eram funcionários da EGR realizando o
serviço, e sim, funcionários da secretaria de agricultura. Dessa forma,
parabenizou esses funcionários que desempenharam função que é de
competência da EGR, ressaltando que se o município esperasse pela empresa
pública, Candelária estaria com o brejo tomando conta de seus trevos. Em
aparte, Cristiano Becker (MDB) referiu que vários municípios do estado estão
buscando judicialmente o ressarcimento pelo não pagamento do imposto sobre
serviço pela EGR. Narrou que leu no jornal Gazeta do Sul a notícia de que a 9ª
Expocande foi visitada por 40 mil pessoas. Dessa forma, elogiou todas as
pessoas envolvidas para que a festa resultasse em sucesso. Comentou que no
último fim de semana aconteceu a festa do município de Paraíso do Sul e que a
orquestra do município de Candelária se fez presente realizando uma brilhante
apresentação. Beise parabenizou os integrantes da orquestra e os maestros. Ao
fim, falou sobre o arrastão da solidariedade realizado no último sábado, dia 12.
Agradeceu a todos que contribuíram com a campanha liderada pelo gabinete da
primeira dama, lembrando que os agasalhos recolhidos irão beneficiar inúmeras
famílias.
JAIRA DIEHL (PSB) – De forma antirregimental, pediu o envio de ofício ao corpo
de enfermagem e de técnicos de enfermagem do hospital Candelária, em nome
da bancada do PSB, parabenizando-os pela passagem do seu dia. Elogiou o
trabalho desempenhado por esses profissionais. Solicitou o envio de ofício ao
prefeito Paulo Butzge, questionando como está o andamento do plano de
carreira do magistério municipal. Recorda que há anos ouve falar que o plano de
carreira está sendo modificado, mas até hoje nada foi finalizado. Ao finalizar,
frisou que o único projeto de lei que tramita nas comissões é o 046/2018, que
dispõe sobre a criação de um novo cargo em comissão no quadro do executivo.
Frisou que os projetos de lei nº 045 e 046 chegaram à casa legislativa na
segunda-feira dia 7, motivo pelo qual não foram apreciados no mesmo dia.

JAIRO RADTKE (PSB) – Noticiou que vários vereadores estiveram no gabinete
do prefeito na última sexta-feira, dia 11, prestigiando a assinatura da escritura de
compra e venda de um terreno de 51.069m² que deverá abrigar mais uma
unidade da empresa calçadista Beira Rio. Falou sobre a passagem do dia das
mães, felicitando todas.
CELSO GEHRES (Progressistas) - Também felicitou os enfermeiros e técnicos
de enfermagem pela passagem do seu dia. Celso também parabenizou as
candidatas que participaram do concurso que elegeu a corte da juventude rural.
O vereador comentou sobre o trabalho realizado pelas polícias civil e militar em
nosso município, elogiando a sincronia, o empenho, a agilidade e o
comprometimento desse efetivo com a população. Celso falou sobre as
péssimas condições de algumas calçadas do município, sugerindo que a
prefeitura notifique os proprietários a efetuar os reparos necessários. Dessa
forma, pediu o envio de ofício ao prefeito Paulo Butzge, requerendo a informação
sobre quais medidas estão sendo tomadas pela municipalidade para que esse
problema seja solucionado. Em aparte, Marco Antônio Larger (Progressistas)
lembrou que já fez sugestão semelhante ao executivo. Jorge Willian Feistler
(PTB) registrou, ainda, que alguns comércios ocupam o passeio público com
mesas e cadeiras, atrapalhando o transito de pedestres, o que é errado. O
vereador também falou sobre a má condição da calçada entre o hospital e a
secretaria de saúde. Gehres finalizou seu pronunciamento afirmando que a
prefeitura precisa fiscalizar essas situações.
COMUNICAÇÃO DE LÍDER:
JAIRA DIEHL (PSB) – A vereadora convidou todos a prestigiar o 7º Festival das
Massas, que acontece no próximo sábado, dia 19, no ginásio do Minuano, na
Vila Fátima.

