GRANDE EXPEDIENTE:
ALDOMIR SEVERO (PSB) – Falou sobre a campanha “Vote Consciente”
promovida pela OAB, enaltecendo a credibilidade da entidade junto à população.
Disse que é importante planejar o voto e pesquisar sobre o candidato. Também
falou sobre a prova da OAB que antecede a habilitação para advogar, afirmando
que deveria existir prova para assumir mandato eletivo, pois quem sabe assim,
teriam pessoas mais qualificadas nos representando e elaborando as leis.
LURDES ELLWANGER (PTB) – A vereadora também elogiou a iniciativa da
campanha “Vote Consciente” ressaltando que é uma forma de levar
esclarecimento à população. Também enalteceu as ações sociais que são
promovidas pela subseção de Candelária. Parabenizou os soldados e psicólogos
pela comemoração do seu dia. Noticiou que participou nos dias 20 a 24 de
agosto do 20º Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas na cidade
de Florianópolis – SC. Narrou que o evento contou com a presença de mais de
1.080 pessoas, que se reuniram com uma mesma preocupação, o futuro da água
do nosso planeta. Salientou que o conhecimento adquirido no evento deve ser
repassado à população. Afirmou que o Brasil é considerado a caixa d’água do
mundo, mas que uma atitude séria precisa ser tomada, para que a população se
conscientize quanto a falta de água no futuro. Reforçou que é hora de se
preocupar com as nascentes e buscar alternativas para cuidar da água, iniciando
pelo nosso município. Quanto a questão do lixo, Lurdes disse que população
precisa começar na sua casa, separando o lixo seco do orgânico. A vereadora
disse que se engajará na luta em favor da proteção da água. Lurdes narrou que
no Encontro tinha cadeiras para representantes de todos os estados e que
inclusive foi sugerida a inclusão na grande curricular uma disciplina chamada
água. Noticiou que o município de Vera Cruz é o único no Brasil que possui todas
as nascentes cercadas.
CRISTIANO BECKER (MDB) – Lembrou de todos advogados que assumiram
mandatos no legislativo, fazendo menção ao ex-vereador Rui Porto que também
é advogado e é considerado o ex-vereador com maior número de mandatos no
estado. Felicitou a assessoria legislativa, Isabel Ellwanger, por ter se tornado
avó. Pediu o envio de ofício de pesar à família de Alceno Porto, pessoa de caráter
exemplar, sempre engajado nas causas em prol do Recanto da Vida, falecido na
semana passada. Também solicitou o envio de ofício a Luisa Prates Fagundes,
de 14 anos, aluna do 9º ano do colégio Medianeira que publicou seu primeiro
livro intitulado “A Casa 900”. Desejou sucesso a jovem escritora.
Comunicação de Líder:
JAIRA DIEHL (PSB) – Parabenizou a colega Lurdes Ellwanger pela sua
preocupação com a água. Disse que apoia a colega para que Candelária
desenvolva projetos de conscientização e preservação da água. Falou que na
quinta de manhã acompanhou uma triste realidade, já que um grupo de jovens
fazia uso de crack nas imediações da Câmara de Vereadores. Pediu que os pais
fiquem atentos aos passos dos seus filhos. Pediu que as pessoas denunciem a
venda de drogas e o uso por menores. Solicitou o envio de ofício à Brigada Militar
de Candelária felicitando os soldados pela passagem do seu dia.

>> A próxima sessão acontece no dia 3 de setembro, às 19h.

