Sessão ordinária, 20 de agosto de 2018.
GRANDE EXPEDIENTE:
MARCO ANTÔNIO LARGER (Progressistas) – O vereador noticiou que esteve
na tarde de segunda-feira, dia 20, na cerimônia que recebeu a centelha do Fogo
Simbólico da Pátria em Candelária. O ato aconteceu junto ao coreto da Praça
Alberto Blanchard da Silveira. Larger contou no ano de 1937, um grupo de
patriotas do Rio Grande do Sul, procurava um símbolo que bem representasse
o calor patriótico do povo brasileiro. Surgindo a ideia do fogo, companheiro do
homem desde a pré-história e que, nos tempos modernos passou a ser cultuado
durante as Olimpíadas. Aprovada a ideia, foi decidido que o símbolo receberia a
denominação de Fogo Simbólico da Pátria e que iria percorrer o Território
Nacional, em peregrinação cívica. Narrou toda história que envolve o fogo
simbólico em nosso país.
RUI BEISE (PDT) – Também se reportou ao fogo simbólico e disse que ao
assistir o jornal do almoço do dia 20, percebeu o orgulho dos gaúchos buscando
o fogo simbólico a “chama crioula”, aos acampamentos e demais cidades. Citou
que em torno da chama foi construído um símbolo de reverência ao passado e
a reflexão sobre a sociedade que temos e que teremos no futuro por intermédio
dos tradicionalistas. Referiu que a chama crioula ficará na Brigada Militar até o
dia 1º de setembro, quando acontecerá a abertura oficial da Semana da Pátria
2018 em solenidade, junto à praça Alberto Blanchard da Silveira.
JAIRA DIEHL (PSB) – Refletiu que antes de apontarmos os erros dos outros,
devemos olhar para nós mesmos e para nossos erros. Falou sobre as lutas
contra o racismo e o preconceito. Lembrou que em março fez indicação ao
prefeito municipal pedindo que fosse construído um quebra-molas em uma rua
do bairro Ewaldo Prass. Como nada foi feito, a vereadora falou com o diretor do
departamento de trânsito e questionou quanto a construção do quebra-molas na
referida rua e recebeu a resposta de que o mesmo não iria ser construído. Então
a vereadora questionou o motivo, e o diretor apenas reafirmou que não ia ser
feito porque os moradores deveriam se preocupar com o lixo que está depositado
no local. A vereadora então rebateu e disse que o lixo compete a secretaria de
Meio Ambiente resolver e não a divisão de trânsito, noticiando que ocorreu um
acidente na referida rua durante a semana que passou. Insatisfeita, Jaira
agendou reunião com o prefeito e reiterou o pedido, sendo que ele garantiu que
o quebra-molas será construído. Jaira afirmou que se o diretor não se achar apto
a realizar a melhoria, deve pedir exoneração do cargo. A vereadora também
elogiou o grupo da Picada Escura pela organização da gincana rural regional.
Também parabenizou os integrantes da 16ª Delegacia Regional de Polícia de
Santa Cruz do Sul, José Antônio de Oliveira Chaves e Daniel Schunke pela
palestra ministrada no evento. Ao fim, Jaira falou sobre a violência, a prostituição
e a drogadição no município e disse que esses caminhos levam a uma estrada
que não tem volta. Refletiu que os pais precisam estar atentos aos passos dos
seus filhos.
JAIRO RADTKE (PSB) – Parabenizou a colega Jaira Diehl pela explanação.
Lembrou que se aproxima o pleito eleitoral e refletiu que na nossa região tem

muitos deputados que ajudam o município encaminhando recursos e auxiliam a
população. Pediu que a população busque informações sobre o seu candidato.
Comunicação de Líder:
CELSO GEHRES (Progressistas) – Convidou a comunidade a prestigiar a
abertura do comitê do Partido Progressista que acontece no próximo sábado dia
25, próximo à loja Quero-Quero. Ressaltou que o direito ao voto é um direito
constitucional que foi garantido a toda população e que deve ser exercido com
cautela.
JORGE WILLIAN FEISTLER (PTB) – Ressaltou que o povo candelariense é
inteligente e sabe em quem pode confiar e depositar seu voto. Lembrou que no
ano de 2015 o deputado federal Sérgio Moraes, que não é candidato nessa
eleição, remeteu emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil para construção
de dois centros comunitários na Linha Travessão e na Sanga Funda. Lamentou
que tem gente espalhando que os centros comunitários não serão construídos e
que o dinheiro foi destinado para outros fins. Feistler alertou que não é possível
aplicar tal recurso para outros fins e noticiou que o valor da emenda já está
depositado na conta da prefeitura e que os projetos já foram aprovados pela
Caixa Econômica Federal, noticiando também que as obras já foram licitadas e
que a empresa Semal venceu os certames para construção dos centros
comunitários.
>> A próxima sessão acontece no dia 27 de agosto, às 19h.

