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IPVA
Um convênio de cooperação regional, assinado no fim da manhã desta terça-
feira (24), entre os municípios de Pedras Altas, Pinheiro Machado e Candiota, vai 
garantir - enquanto o interminável e sonhado asfaltamento da ERS-608 não sai do 
papel -, que os moradores da Cidade do Castelo tenham uma estrada um pouco 
melhor e um caminho mais curto até a BR-293.
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PARCERIA EM PINHEIROPARCERIA EM PINHEIRO
 A jornalista Gisle- A jornalista Gisle-
ne Farion`(foto) fechou ne Farion`(foto) fechou 
uma nova parceria com uma nova parceria com 
o o TPTP. Ela, que já fez . Ela, que já fez 
parte da equipe editorial parte da equipe editorial 
permanente do jornal permanente do jornal 
e que jamais perdeu o e que jamais perdeu o 
vínculo com o periódi-vínculo com o periódi-
co, já está realizando co, já está realizando 
trabalhos jornalísticos trabalhos jornalísticos 
especiais, notadamen-especiais, notadamen-
te de acontecimentos, te de acontecimentos, 
personagens e fatos personagens e fatos 
relevantes de Pinheiro relevantes de Pinheiro 
Machado – cidade onde Machado – cidade onde 
mora e mais atua no mora e mais atua no 
momento. Formada pela momento. Formada pela 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Gislene tem Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Gislene tem 
trabalhado ultimamente em diversos projetos, inclusive trabalhado ultimamente em diversos projetos, inclusive 
na área de publicidade, entretanto achou importante na área de publicidade, entretanto achou importante 
abrir também espaço em sua agenda de trabalho para abrir também espaço em sua agenda de trabalho para 
o jornalismo propriamente dito (mais raiz), que é uma o jornalismo propriamente dito (mais raiz), que é uma 
das suas paixões.das suas paixões.

ÁGUA EM CANDIOTA 1ÁGUA EM CANDIOTA 1
 O debate sobre a precariedade do sistema de  O debate sobre a precariedade do sistema de 
água de Candiota segue ‘bombando’ nas redes sociais. água de Candiota segue ‘bombando’ nas redes sociais. 
Contudo, ele se concentra muito mais em ataques e Contudo, ele se concentra muito mais em ataques e 
defesas políticas do que na discussão que aponte de defesas políticas do que na discussão que aponte de 
fato para as devidas soluções. A questão da água é fato para as devidas soluções. A questão da água é 
complexa e exige um esforço grande de todos para a complexa e exige um esforço grande de todos para a 
superação dos problemas, que afeta toda a coletivida-superação dos problemas, que afeta toda a coletivida-
de. Como dito, um problema complexo exige soluções de. Como dito, um problema complexo exige soluções 
complexas. Paliativos foram a tônica ao longo dos complexas. Paliativos foram a tônica ao longo dos 
últimos 30 anos. Dá para fazer, mantendo público e últimos 30 anos. Dá para fazer, mantendo público e 
com tarifas baratas e isenções para os mais pobres.com tarifas baratas e isenções para os mais pobres.

ÁGUA EM CANDIOTA 2ÁGUA EM CANDIOTA 2
 O tema da água, obviamente que foi tam- O tema da água, obviamente que foi tam-
bém pauta na Câmara esta semana. A vereadora de bém pauta na Câmara esta semana. A vereadora de 
oposição, Luana Vais (PT), disse que vai pedir uma oposição, Luana Vais (PT), disse que vai pedir uma 
audiência pública para debater a situação. No governo audiência pública para debater a situação. No governo 
passado, o atual secretário de Saúde, Fabrício Mora-passado, o atual secretário de Saúde, Fabrício Mora-
es, o Bibi, que na ocasião era vereador de oposição, es, o Bibi, que na ocasião era vereador de oposição, 
também pediu a realização em 2017 de uma audiência também pediu a realização em 2017 de uma audiência 
pública para o debate do novo sistema de cobrança da pública para o debate do novo sistema de cobrança da 
água e também da precariedade do sistema na época. água e também da precariedade do sistema na época. 

MUNICIPÁRIOS EM HULHA 1MUNICIPÁRIOS EM HULHA 1
	 Já	 foi	 publicado	 no	Diário	Oficial	 da	União		 Já	 foi	 publicado	 no	Diário	Oficial	 da	União	
(DOU) na edição da última segunda-feira (23), o edital (DOU) na edição da última segunda-feira (23), o edital 
para a fundação do Sindicato dos Servidores Públi-para a fundação do Sindicato dos Servidores Públi-
cos Municipais de Hulha Negra (SindiHulha). Antiga cos Municipais de Hulha Negra (SindiHulha). Antiga 
aspiração dos municipários hulhanegrenses, após aspiração dos municipários hulhanegrenses, após 
30 anos da emancipação da cidade é que a entidade 30 anos da emancipação da cidade é que a entidade 
representativa do funcionalismo será criada. Alguns representativa do funcionalismo será criada. Alguns 
debates já haviam sido feitos no passado, porém nunca debates já haviam sido feitos no passado, porém nunca 
havia avançado para algo mais concreto. havia avançado para algo mais concreto. 

MUNICIPÁRIOS EM HULHA 2MUNICIPÁRIOS EM HULHA 2
 O edital, que por uma questão legal, também  O edital, que por uma questão legal, também 
está sendo publicado aqui no está sendo publicado aqui no TPTP nesta edição, prevê  nesta edição, prevê 
que a assembleia de fundação será no dia 24 de junho que a assembleia de fundação será no dia 24 de junho 
de 2022, às 18h, tendo por local o salão da igreja Ba-de 2022, às 18h, tendo por local o salão da igreja Ba-
tista Conservadora, localizada na rua Josemar Games, tista Conservadora, localizada na rua Josemar Games, 
nº 699, na sede de Hullha Negra. O documento é assi-nº 699, na sede de Hullha Negra. O documento é assi-
nado pelo presidente da Comissão Pró-Fundação do nado pelo presidente da Comissão Pró-Fundação do 
SindiHulha, Gabriel Chaves Ruiz. A assembleia, além SindiHulha, Gabriel Chaves Ruiz. A assembleia, além 
de fundar a nova entidade, também vai escolher a pri-de fundar a nova entidade, também vai escolher a pri-
meira	diretoria,	bem	como	definir	qual	central	sindical	meira	diretoria,	bem	como	definir	qual	central	sindical	
a	entidade	irá	se	filiar.	O	Sindicato	dos	Municípários	a	entidade	irá	se	filiar.	O	Sindicato	dos	Municípários	
de Candiota (Simca) é uma espécie de padrinho do de Candiota (Simca) é uma espécie de padrinho do 
SindiHulha, tendo o presidente candiotense, Marcelo SindiHulha, tendo o presidente candiotense, Marcelo 
Belmudes, sendo um grande incentivador para o sur-Belmudes, sendo um grande incentivador para o sur-
gimento da mais nova agremiação sindical da região.gimento da mais nova agremiação sindical da região.

EDUCAÇÃO EM HULHA 1EDUCAÇÃO EM HULHA 1
 A secretária de Educação de Hulha Negra,  A secretária de Educação de Hulha Negra, 
Adriana Delabary, cumpriu agendas em Brasília acom-Adriana Delabary, cumpriu agendas em Brasília acom-
panhada da coordenadora das escolas cívico-militares panhada da coordenadora das escolas cívico-militares 
de Bagé, Fernanda Furtado de Moura, do secretário de Bagé, Fernanda Furtado de Moura, do secretário 
de Educação Omar Guilhano Soares e do prefeito de de Educação Omar Guilhano Soares e do prefeito de 
Bagé, Divaldo Lara. Em reuniões e encontros com Bagé, Divaldo Lara. Em reuniões e encontros com 
deputados federais, algumas conquistas foram garanti-deputados federais, algumas conquistas foram garanti-
das ao município hulhanegrense por meio do Plano de das ao município hulhanegrense por meio do Plano de 
Ações Articuladas (PAR) para recebimento em 2023. Ações Articuladas (PAR) para recebimento em 2023. 
Ela comemorou as conquistas, visto algumas serem Ela comemorou as conquistas, visto algumas serem 
ainda para 2022. “Foi um ganho imenso para o muni-ainda para 2022. “Foi um ganho imenso para o muni-
cípio, somando todas as conquistas se chegou a um cípio, somando todas as conquistas se chegou a um 
grande patamar, que se aproxima de R$ 1,5 milhão. grande patamar, que se aproxima de R$ 1,5 milhão. 
Representa um avanço e melhoramento incrível. Foi Representa um avanço e melhoramento incrível. Foi 
uma viagem bem sucedida, pois o valor investido com uma viagem bem sucedida, pois o valor investido com 
minha viagem pelo município proporcionou um retorno minha viagem pelo município proporcionou um retorno 
muito satisfatório”, destacou Adriana Delabary.muito satisfatório”, destacou Adriana Delabary.

EDUCAÇÃO EM HULHA 2EDUCAÇÃO EM HULHA 2
 Ainda para 2022, a secretária relatou a con- Ainda para 2022, a secretária relatou a con-
quista de três ares-condicionados para serem coloca-quista de três ares-condicionados para serem coloca-
dos na biblioteca pública municipal Nóris Paiva e um dos na biblioteca pública municipal Nóris Paiva e um 
kit brinquedo de Educação Infantil no valor de R$ 29 kit brinquedo de Educação Infantil no valor de R$ 29 
mil com o deputado federal Ubiratan Sanderson (PL). mil com o deputado federal Ubiratan Sanderson (PL). 
“Ano passado fomos contempladas por meio de um “Ano passado fomos contempladas por meio de um 
projeto da professora Cilene Comim, de um acervo projeto da professora Cilene Comim, de um acervo 
lindíssimo, além de computador e máquina copiadora. lindíssimo, além de computador e máquina copiadora. 
Os ares deixarão o ambiente mais aconchegante neste Os ares deixarão o ambiente mais aconchegante neste 
inverno, se tornando um atrativo”, explicou a secretária inverno, se tornando um atrativo”, explicou a secretária 
que	contou	que	dois	kits	também	foram	confirmados	que	contou	que	dois	kits	também	foram	confirmados	
para Bagé. para Bagé. 

EDUCAÇÃO EM HULHA 3EDUCAÇÃO EM HULHA 3
 Com o deputado federal Bibo Nunes (PL), a  Com o deputado federal Bibo Nunes (PL), a 
secretária	relata	ter	garantido	um	caminhão	frigorífico	secretária	relata	ter	garantido	um	caminhão	frigorífico	
para atender a entrega da merenda escolar. “Como para atender a entrega da merenda escolar. “Como 
temos as escolas do interior é difícil a contratação e temos as escolas do interior é difícil a contratação e 
de empresas para esse transporte por falta de interes-de empresas para esse transporte por falta de interes-
sados, o que acaba onerando um pouco. O caminhão sados, o que acaba onerando um pouco. O caminhão 
vai vir em um excelente momento. É necessário um vai vir em um excelente momento. É necessário um 
equipamento deste para garantir a qualidade dos ali-equipamento deste para garantir a qualidade dos ali-
mentos que serão consumidos pelos alunos”. mentos que serão consumidos pelos alunos”. 

EDUCAÇÃO EM HULHA 4EDUCAÇÃO EM HULHA 4
 Ao deputado federal Afonso Hamm (Progres- Ao deputado federal Afonso Hamm (Progres-
sistas), a secretária entregou a solicitação de um sistas), a secretária entregou a solicitação de um 
veículo para a Secretaria de Educação, oportunidade veículo para a Secretaria de Educação, oportunidade 
em que o deputado uma emenda parlamentar de R$ em que o deputado uma emenda parlamentar de R$ 
100 mil para a aquisição deste veículo.100 mil para a aquisição deste veículo.

EDUCAÇÃO EM HULHA 5EDUCAÇÃO EM HULHA 5

 Adriana também relatou ao  Adriana também relatou ao TPTP, que em reunião , que em reunião 
com o deputado federal Onyx Lorenzoni (PL), garantiu com o deputado federal Onyx Lorenzoni (PL), garantiu 
quatro veículos escolares rurais. “Ele nos recebeu de quatro veículos escolares rurais. “Ele nos recebeu de 
forma muito receptiva. Já tivemos o retorno positivo forma muito receptiva. Já tivemos o retorno positivo 
do deputado. Esses veículos representarão uma reno-do deputado. Esses veículos representarão uma reno-
vação da frota e segurança no transporte dos alunos, vação da frota e segurança no transporte dos alunos, 
pois na metade de 2021 adquirimos veículos usados pois na metade de 2021 adquirimos veículos usados 
e	no	 fim	do	 ano	 três	 novos.	Esses	 quatro	 veículos	e	 no	 fim	do	 ano	 três	 novos.	Esses	 quatro	 veículos	
garantidos para o município, com certeza vão ocupar garantidos para o município, com certeza vão ocupar 
lugar de carros que já estão muito depreciados pela lugar de carros que já estão muito depreciados pela 
utilização diária nas estradas”. utilização diária nas estradas”. 

EDUCAÇÃO EM PEDRAS 1EDUCAÇÃO EM PEDRAS 1
 Em reunião realizada na última semana (foto),  Em reunião realizada na última semana (foto), 
o prefeito de Pedras Altas, Volnei Oliveira (PT) solicitou o prefeito de Pedras Altas, Volnei Oliveira (PT) solicitou 
à secretária de Educação, Cilene Tardiz da Silva e sua à secretária de Educação, Cilene Tardiz da Silva e sua 
equipe, para que altere o horário de início da jornada equipe, para que altere o horário de início da jornada 

escolar na Escola Municipal Assis Brasil, localizada escolar na Escola Municipal Assis Brasil, localizada 
na sede do município, sob o argumento que os alunos na sede do município, sob o argumento que os alunos 
possam acordar e sair de casa mais tarde. Volnei pediu possam acordar e sair de casa mais tarde. Volnei pediu 
ainda a inclusão no cardápio escolar do café da manhã, ainda a inclusão no cardápio escolar do café da manhã, 
bem	como,	o	cardápio	em	geral	seja	redefinido.bem	como,	o	cardápio	em	geral	seja	redefinido.

EDUCAÇÃO EM PEDRAS 2EDUCAÇÃO EM PEDRAS 2
 Na mesma reunião, mais dois temas foram  Na mesma reunião, mais dois temas foram 
tratados, como a realização de aulas de reforço em tratados, como a realização de aulas de reforço em 
todas escolas da rede municipal, pois o contexto da todas escolas da rede municipal, pois o contexto da 
pandemia impactou fortemente a aprendizagem, o que pandemia impactou fortemente a aprendizagem, o que 
demanda a necessidade de um ensino complementar demanda a necessidade de um ensino complementar 
e	a	contratação	de	novos	profissionais	para	o	quadro	e	a	contratação	de	novos	profissionais	para	o	quadro	
da equipe pedagógica. “Temos nesse início de gestão, da equipe pedagógica. “Temos nesse início de gestão, 
nos dedicado a escutar e dialogar sobre o que quere-nos dedicado a escutar e dialogar sobre o que quere-
mos para educação de nosso município, pois temos mos para educação de nosso município, pois temos 
um	belo	quadro	de	profissionais	e	que	os	mesmos	um	belo	quadro	de	profissionais	e	que	os	mesmos	
terão minha atenção especial”, disse o prefeito. terão minha atenção especial”, disse o prefeito. 

EDUCAÇÃO EM PEDRAS 3EDUCAÇÃO EM PEDRAS 3
 A secretária Cilene disse que todas as solici- A secretária Cilene disse que todas as solici-
tações do prefeito seriam já postas em prática nesta tações do prefeito seriam já postas em prática nesta 
semana, relatando que o café da manhã é compro-semana, relatando que o café da manhã é compro-
vadamente a refeição principal do dia e sua oferta vadamente a refeição principal do dia e sua oferta 
contribui para aumentar a capacidade intelectual e a contribui para aumentar a capacidade intelectual e a 
atenção dos alunos associada também a questão do atenção dos alunos associada também a questão do 
início da jornada escolar.início da jornada escolar.

SURTO DE COVID-19 EM CANDIOTA 1SURTO DE COVID-19 EM CANDIOTA 1
	 Em	comunicado	publicado	na	página	oficial		 Em	comunicado	publicado	na	página	oficial	
do Facebook da escola municipal Neli Betemps, lo-do Facebook da escola municipal Neli Betemps, lo-
calizada no bairro João Emílio, em Candiota, as aulas calizada no bairro João Emílio, em Candiota, as aulas 
presenciais no educandário estão suspensas durante presenciais no educandário estão suspensas durante 
toda esta semana (23 a 27 de maio). O motivo, se-toda esta semana (23 a 27 de maio). O motivo, se-
gundo o comunicado, é um surto de COVID-19, que gundo o comunicado, é um surto de COVID-19, que 
atingiu professores, funcionários, estagiários e alunos. atingiu professores, funcionários, estagiários e alunos. 
Ainda, segundo o anúncio, o prédio da escola está Ainda, segundo o anúncio, o prédio da escola está 
sendo higienizado e haverá reforço nas medidas de sendo higienizado e haverá reforço nas medidas de 
proteção quando do retorno marcado para o dia 30 de proteção quando do retorno marcado para o dia 30 de 
maio. As aulas durante a semana que vem serão no maio. As aulas durante a semana que vem serão no 
modelo online (remoto).modelo online (remoto).

SURTO DE COVID-19 EM CANDIOTA 2SURTO DE COVID-19 EM CANDIOTA 2
 O jornal entrou em contato com o secretário  O jornal entrou em contato com o secretário 
municipal	de	Educação,	Michel	Feijó,	que	confirmou	municipal	de	Educação,	Michel	Feijó,	que	confirmou	
a situação, dizendo que a decisão da suspensão foi a situação, dizendo que a decisão da suspensão foi 
tomada em conjunto com a direção da escola. O se-tomada em conjunto com a direção da escola. O se-
cretário disse que os protocolos nas demais escolas cretário disse que os protocolos nas demais escolas 
da	rede	municipal	serão	reforçados	e	intensificados.da	rede	municipal	serão	reforçados	e	intensificados.

AUDIÊNCIA PÚBLICA MEIOESTEAUDIÊNCIA PÚBLICA MEIOESTE
 Está marcada para o dia 30 de junho, às 19h,  Está marcada para o dia 30 de junho, às 19h, 
de forma virtual, uma Audiência Pública para tratar de forma virtual, uma Audiência Pública para tratar 
sobre o processo administrativo de licenciamento sobre o processo administrativo de licenciamento 
ambiental requerido pela Meioeste Ambiental referente ambiental requerido pela Meioeste Ambiental referente 
à célula 2 do aterro sanitário. O processo está em tra-à célula 2 do aterro sanitário. O processo está em tra-
mitação na Fundação Estadual de Proteção Ambiental mitação na Fundação Estadual de Proteção Ambiental 
(Fepam).	O	Relatório	Ambiental	Simplificado	(RAS)	do	(Fepam).	O	Relatório	Ambiental	Simplificado	(RAS)	do	
empreendimento está à disposição do público para empreendimento está à disposição do público para 
consulta, pelo prazo mínimo de 45 dias, a contar da consulta, pelo prazo mínimo de 45 dias, a contar da 
publicação	no	Diário	Oficial	do	Estado	-	DOE,	a	partir	publicação	no	Diário	Oficial	do	Estado	-	DOE,	a	partir	
da página da Fepam na internet – www.fepam.rs.gov.da página da Fepam na internet – www.fepam.rs.gov.
br e os comentários a respeito do empreendimento br e os comentários a respeito do empreendimento 
em questão devem ser encaminhados pelo e-mail em questão devem ser encaminhados pelo e-mail 
aterro-candiota@fepam.rs.gov.br até o dia 7 de julho. aterro-candiota@fepam.rs.gov.br até o dia 7 de julho. 
O link para acesso à audiência estará disponível em O link para acesso à audiência estará disponível em 
http://www.fepam.rs.gov.br/audiencias.asp. O edital http://www.fepam.rs.gov.br/audiencias.asp. O edital 
referente a audiência está publicado nesta edição do referente a audiência está publicado nesta edição do 
TPTP..
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Medida muito aceita pela comunidade já havia sido tomada num governo anterior 
do atual prefeito. Município reembolsa quem emplacar ou transferir seu veículo

Na foto, o coordenador do Departamento de Trânsito 
de Candiota, Flávio Sanches, o responsável pelo Centro 
de Registro de Veículos Automotores (CRVA 0363) de 

Candiota, Alexandre Corrêa Rodrigues, e o gerente da 
Transbalta,  Márcio Rego Nunes, quando das primeiras 

transferências com o incentivo da nova lei

ARRECADAÇÃO DE IPVA

Candiota incentiva 
emplacamento de 

veículos para aumentar 
retorno de IPVA

Uma medida que fez 
bas tante  sucesso 
durante o segundo 

mandato do prefeito Luiz 
Carlos Folador (2013-
2016), está sendo reeditada 
agora, depois de já ter sido 
aprovada por unanimidade 
na Câmara de Vereadores e 
Vereadoras recentemente.
 O prefeito destaca 
que o seu governo tem se 
caracterizado por ter uma 
dinâmica de aumentar a 
receita sem que isso re-
presente aumento de im-
postos para comunidade. 
“Neste projeto em especí-
fico, quanto mais veículos 
emplacados em Candiota, 
mais retorno teremos do 
Imposto sobre Propriedade 
de Veículos Automotores 
(IPVA), que 50% do arre-
cadado fica com o Estado e 
50% com o município. Por 
isso estamos incentivando 
com a restituição total das 
despesas para aquelas em-
presas e pessoas que trans-
firam ou emplaquem seus 
veículo no município”, 
explica Folador.

GRATUIDADE - A lei mu-
nicipal 2352, de 10 de maio 
de 2022, tem validade de 
seis meses e pode ser pror-
rogada por igual período, 

prevê que os proprietários 
de veículos automotores 
residentes, com domicílio 
profissional, empresarial 
ou eleitoral em Candio-
ta, que quiserem fazer a 
transferência e emplaca-
mento no município, terão 
o incentivo do Poder Exe-
cutivo, com gratuidade do 
valor cobrado pela elabora-
ção da placa nas despesas 
das taxas de transferência 
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e emplacamento do veí-
culo. Somente terá direito 
ao incentivo os veículos 
com menos de 15 anos de 
fabricação.

RESTITUIÇÃO – Para ter 
direito ao incentivo, a res-
tituição do valor acontece 
posterior a transferência do 
veículo para o município. 
Para isso, o proprietário 
terá que preencher um re-

querimento, que está dis-
ponível no Departamento 
de Trânsito (junto a Prefei-
tura) e que depois deve ser 
protocolado na Secretaria 
de Administração e Finan-
ças, acompanhado de cópia 
de uma série documentos, 
devidamente autenticados 
em cartório (ver box). 
 Conforme a lei, a 
restituição será creditada 
em conta corrente do reque-
rente proprietário do veícu-
lo, ou paga diretamente ao 
mesmo, mediante cheque 
ou recibo, no prazo de até 
30 dias.

PRIMEIROS – Já dois dias 
após a sanção da lei pelo 
prefeito Folador, no dia 12 
de maio foram efetuadas as 
primeiras transferências de 
veículos para o município. 
 O coordenador do 
Departamento de Trânsi-
to de Candiota, sargento 
Flávio Saches, fez questão 
de registrar as primeiras 
transferências, que foram 
de cinco caminhões da em-
presa Transbalta, que presta 
serviços à CGT Eletrosul e 
para a Seival Sul Mineração 
(SSM). Segundo Flávio, 
vários outros processos de 
empresas e pessoas físicas 
já estão tramitando.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
* Cópia do Certificado de Propriedade do Veículo 
(CRV)
* Cópia da guia de recolhimento do pagamento 
da taxa de transferência ou emplacamento do 
veículo e placas
* Cópia do documento de transferência ou do-

cumento comprobatório expedido por órgão de 
trânsito competente
* Cópia da carteira de identidade e CPF com 
validade no território nacional
* Cópia do comprovante de domicílio profissional, 
empresarial ou eleitoral no município de Candiota.

Evoco a saudosa 
memória de Antônio Var-
gas, de quem sinto or-
gulho de ter conhecido e 
sido seu amigo pessoal, 
autor da magnífica obra 
com o título acima, a qual 
guardo como relíquia com 
seu autógrafo e dedicató-
ria para me referir a esta 
cidade vizinha e amiga 
que conheci ainda menino 
com treze anos de idade, quando era distrito de Pinheiro 
Machado.

A vida, os acontecimentos, jamais me fariam 
imaginar que minhas duas filhas nascessem em Pedras 
Altas no ano de 1993, pelas mãos do dr. Fernando Me-
dina, outra figura ímpar que dispensa comentários, tal 
o seu valor e a sua honra como pessoa e como médico 
brilhante que é, o que só aumentou ainda mais o meu 
carinho e gosto pela cidade do Castelo Assis Brasil.

Faço parte até os dias de hoje da Associação 
dos Amigos da Granja de Pedras Altas, instituição que 
visava manter e preservar os interesses do patrimônio 
do Castelo Assis Brasil, tendo sido convidado por minha 
amiga pessoal, dona Lídia Costa Pereira Assis Brasil.

Como cidadão nascido na vila de Torrinhas, 
até hoje um distrito de Pinheiro Machado, meu apego 
e apreço a esses lugares, me obriga a uma singela 
manifestação pelo triste e recente passamento do pre-
feito Bebeto Perdomo, a quem conheci pessoalmente, 
embora a vida não tivesse me proporcionado a sorte de 
com ele poder conversar, o que fiz talvez, uma única vez 
através do correio eletrônico, o nosso conhecido email.

As manifestações de carinho da população desta 
região, o pesar e o sentimento de tristeza dos munícipes 
em especial de Pedras Altas e de Herval, chamaram a 
atenção. O reconhecimento do povo é algo que se torna 
impossível desconhecer na atribuição dos méritos ao 
prefeito Bebeto como um bravo administrador, homem 
que fazia de tudo, possível e impossível, buscando 
transformar para muito melhor o município de Pedras 
Altas, o que realmente conseguiu como recompensa a 
sua luta incansável até os últimos instantes de sua vida.

Sua administração deverá servir de exemplo para 
os futuros administradores da querida Pedras Altas, de 
modo particular, no que diz respeito ao seu denodo, 
sua busca incessante, sua vontade de ver o município 
crescer e ganhar espaço de destaque dentro do Estado 
do Rio Grande do Sul, determinando uma verdadeira 
transformação para um nível de qualidade elevada.

Tenho para mim, que a sua perda é irreparável, 
mas seu legado e seu exemplo haverão de cruzar 
gerações que saberão ter nele, Bebeto, um parâmetro 
para o bem de Pedras Altas.

“O TEMPO É O LENÇO DE TODA A LÁGRIMA” -  Mia 
Couto

Estação Pedras AltasEstação Pedras Altas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA DE FUNDAÇÃO

 A Comissão Pró-fundação do Sindicato 
dos Servidores Públicos Municipais de Hulha Ne-
gra - RS, por seu presidente Gabriel Chaves Ruiz, 
brasileiro, Servidor Público Municipal, inscrito no 
CPF sob o n.º 270.076.180-49, convoca os Servi-
dores Públicos Municipais do Município de Hulha 
Negra – RS, a participarem da Assembleia Geral 
para fundação do SINDIHULHA - Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Hulha Negra 
– RS, a realizar-se no dia 24 de junho de 2022, 
às 18:00 horas, no Salão da Igreja Batista Con-
servadora, localizado na Rua Josemar Games, n° 
699, Centro, Hulha Negra/RS, CEP 96.460-000. A 
assembleia para a fundação do sindicato se dará 
de forma presencial, para tratar da seguinte ordem 
do dia:1)Fundação do SINDIHULHA - Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Hulha Negra – 
RS, que representará a categoria dos Servidores 
Municipais, incluindo os membros do magistério 
municipal;2) Discussão e aprovação do Estatuto 
Social do sindicato; 3) Eleição e posse da primeira 
diretoria e conselho fiscal; 4) Filiação a Central Sin-
dical, Confederação e Federação. Para participar 
da assembleia, os municipários deverão compare-
cer no endereço acima identificado, munidos dos 
seus respectivos documentos de identificação com 
foto.

Hulha Negra – RS, 20 de Maio de 2022.

GABRIEL CHAVES RUIZ
Presidente da Comissão Pró-fundação

O MUNDO ESTÁ CADA O MUNDO ESTÁ CADA 
VEZ MAIS DIGITALVEZ MAIS DIGITAL

MAS O JORNAL IMPRESSO MAS O JORNAL IMPRESSO 
ETERNIZA MOMENTOSETERNIZA MOMENTOS
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A DIREÇÃO - O TP ainda conversou com a diretora da escola 
Dalva Conceição Medeiros, Cândida Iglaer Silveira. Na oca-
sião, o jornal solicitou um posicionamento da escola quanto 
a indicação do vereador Diego Rodrigues.

Segundo Cândida, a direção está tentando entender 
como surgiu a ideia de municipalização. Ela também disse 
que desde então começaram a ser procurados pela comuni-
dade escolar. “Recebemos com muita surpresa e indignação 
a indicação do vereador, pois em nenhum momento ele 
esteve na escola e nem conversou com nenhum membro da 
comunidade escolar. Na sexta-feira (20), chegou a informação 
para a direção através de pais desesperados dizendo que ia 
fechar a escola. Como diretora, passei todo o final de semana 
atendendo pais que queriam explicações e alunos chorando. 
Entramos em contato com a coordenadora na sexta à noite, 
que nos tranquilizou dizendo que não havia intenção nenhuma 
de municipalizar a escola e que desconhecia a proposição do 
vereador”.

A diretora disse que assistindo o vídeo da sessão da 

Estado e Smec afirmam não 
haver pretensão de municipalizar 
escola Dalva Conceição Medeiros

HULHA NEGRA

Os últimos dias foram 
marcados por uma 
polêmica em Hulha 

Negra. Um requerimento 
protocolado pelo verea-
dor Diego Rodrigues (Pro-
gressistas) causou diversos 
comentários na cidade. O 
parlamentar fez uma indi-
cação solicitando ao “Poder 
Executivo a formalização 
de Termo de Cooperação 
entre o município de Hulha 
Negra e o governo do Estado 
do Rio Grande do Sul, para 
viabilizar a municipalização 
da Escola Estadual Dalva 
Conceição Medeiros”.

O assunto “virali-
zou” nas redes sociais e di-
versas postagens contrárias 
a indicação do vereador 
progressista podiam ser vis-
tas. Entre as manifestações 

da comunidade em apoio a 
escola Dalva, de que é a úni-
ca do município a atender 
jovens e adultos na modali-
dade EJA Fundamental, de 
que se tratava de fechar e a 
escola e não municipalizar. 

O fato ocasionou, 
inclusive, o anúncio de re-
tirada, por parte do verea-
dor, do requerimento, ainda 
no sábado (21), conforme 
acompanhado pelo Tribuna 
do Pampa. 

O VEREADOR - No início 
da semana, o jornal contatou 
com o vereador Diego Ro-
drigues solicitando um po-
sicionamento oficial quanto 
ao assunto. Segundo Diego, 
a solicitação foi colocada 
em tramitação por achar 
uma demanda importante 

e estar preocupado com o 
futuro da escola e o Estado 
do Rio Grande do Sul. Ele 
também afirmou se tratar de 
mentira de quem afirmava 
que ele queria o fechamen-
to da escola. “O Estado 
está quebrado. Há um ano 
o salário dos professores 
estava atrasado, não tinha 
dinheiro nem para pagar os 
salários, enquanto que no 
município de Hulha Negra 
estava com tudo em dia. 
Gostaria de deixar claro 
que eu não quero fechar a 
escola, quero municipalizar. 
Crianças ficarão melhor as-
sistidas. Sugeri colocar uma 
creche de zero a 4 anos com 
berçário que hoje não há no 
município. Temos muitas 
mães esperando ainda por 
vagas e isso também me 
preocupa, pois muitas dei-
xam de trabalhar para cuidar 
dos filhos em casa. Colocar 
uma creche em prédio novo 
é mais difícil e eu queria 
uma creche o mais rápido 
possível e vi através dessa 
possibilidade, já com prédio 
e verba do governo federal, 
sem burocracias”, explicou.
 Ele destacou, po-
rém, que o entendimento 
das pessoas foi diferente. 

“Nas minhas falas sem-
pre disse ‘municipalizar 
a escola’, abrindo várias 
possibilidades. Não quero 
desrespeitar a história da 
escola, pelo contrário, quero 
preservar, pois o governo já 
provou que quer passar as 
responsabilidades para os 
municípios. Vamos deixar 
a escola virar uma tapera? 
Pois o Estado não quer mais, 
ele não tem dinheiro para 
manter, está quebrado. Hoje 
a escola está funcionando, 
mas e amanhã? Quantas 
vezes a escola esteve por 
fechar por falta de aluno? 
Na época que eu estudava 
tinha 12 alunos na minha 
sala. Hoje não chega 150 
alunos no total. A escola está 
por ser municipalizada há 
bastante tempo”, ressaltou.
 Quanto à retirada 
do documento, Rodrigues 
retornou a dizer que a po-
pulação não entendeu sua 
indicação e não quer a mu-
nicipalização. “Estou aqui 
para representar a maioria. 
atendendo as mães e alunos, 
vou retirar. Mas se isso fosse 
a frente, a decisão do Poder 
Executivo iria passar por 
um estudo do Legislativo. 
Não seria uma decisão só 
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Titular da 13ª CRE, Mirieli Rodrigues, gravou um vídeo 
afirmando não haver intenções de municipalização

Câmara é possível sim ver que o vereador defende a sua 
proposição de fechar a escola. “Fechar sim, pois entendo que 
quando os alunos são encaminhados para outra escola muni-
cipal e os professores realocados em outras escolas estaduais, 
a escola vai ser extinta, porque não é só o prédio, somos nós, 
professores, funcionários e alunos. Temos 70% dos professores 
e funcionários com contratos emergenciais que duram muito 
tempo, cerca de 15 anos, que perderiam seus empregos”, se 
posicionou.

Cândida ainda fez alguns esclarecimentos. “No vídeo 
o vereador fala algumas inverdades que queremos esclarecer 
para a comunidade. O transporte escolar para alguns alunos, 
que não chega a 10%, é realizado através e um convênio entre 
o Estado e município. Os alunos são georreferenciados e o 
Estado realiza o pagamento por quilômetro rodado para cada 
aluno transportado. O vereador fala que o município assumiu 
todas as responsabilidades da escola. Nosso prefeito Renato 
Machado sempre foi um grande parceiro da escola e sempre 
frisa que os alunos são do Dalva, mas são moradores de Hulha 

Negra. Toda vez que nós recorremos ao prefeito, sempre foi 
solícito e nos atendeu super bem, dizendo que vai resolver o 
que pedimos porque são moradores de Hulha Negra. Nenhum 
recurso do município foi colocado na escola, até porque não 
pode por uma questão legal. Então, a manutenção da infraes-
trutura da escola é toda realizada com recurso público estadual 
através da autonomia financeira. Também, recebemos recurso 
do governo federal por meio de programas. A merenda é toda 
adquirida pelo Pnae e complementada com recurso do Estado. 
Todas as prestações de contas são aprovadas pelo Conselho Es-
colar e auditadas pelo setor financeiro da 13ª CRE. Recebemos 
recursos específicos para novas melhorias de infraestrutura”, 
explicou a diretora, acrescentando. “Não entendemos como o 
vereador Diego faz uma proposição que mexe com a vida de 
uma comunidade inteira sem ouvir uma única pessoa. Tanto 
é verdade, que centenas de pessoas se indignaram e foram se 
manifestar em defesa da escola. O vereador demonstrou em 
sua fala uma falta de conhecimento, um despreparo porque 
não é prerrogativa de vereador fechar escola”.

minha quando passasse por 
lá, por enquanto só foi uma 
solicitação”, concluiu.

13ª CRE E SMEC - Nesta 
segunda-feira (23), o jornal 
contatou com a titular da 
13ª Coordenadoria Regio-
nal de Educação (CRE), 
Mirieli Rodrigues, para 
saber se havia alguma tra-
mitação envolvendo Estado 
e município relacionado à 
pauta. A coordenadora afir-
mou que não há nada tra-
mitando e que não haverá 
mudanças na escola. “Pri-
meiro não é o vereador que 
propõe, é uma negociação 
entre Prefeitura e Estado, 
desde que ambas as partes 
estejam interessadas. A 
escola vai permanecer, pois 

é muito importante para o 
município, que possui uma 
força grande de alunos e 
faz um excelente trabalho 
para a comunidade. Não 
temos pretensão nenhuma, 
neste momento, de mu-
nicipalizar. Nunca fomos 
perguntados pela Prefeitura 
e nem ao menos o vereador 
veio até nós conversar. Isso 
nos pegou de surpresa e pra 
nós segue a mesma coisa”, 
afirmou. 
 O jornal também 
fez contato com a secretária 
de Educação de Hulha Ne-
gra, Adriana Delbary. Ela 
afirmou o jornal também 
não haver nenhum tipo 
de debate ou pedido de 
municipalização da Escola 
Dalva junto a CRE.

Vereador Diego retirou o requerimento de tramitação
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Com um asfalto que nunca 
se conclui, parceria garante 

melhor acesso a Pedras Altas
Foi celebrado no fim da 

manhã desta terça-feira 
(24), um convênio de 

cooperação entre os municí-
pios de Pedras Altas, Pinhei-
ro Machado e Candiota, para 
a recuperação de um trecho 
de cerca de 18km entre a 
BR-293 e ERS-608, na cha-
mada estrada da Serrinha. 
 A estrada permite 
uma ligação desde a BR (um 
pouco adiante da Serra dos 
Veleda, no sentido Pinhei-
ro Machado-Pelotas) até a 
ERS-608, no trecho que já 
está asfaltado e que neste 
momento recebe um reca-
peamento (ver matéria nesta 
página). Com isso, Pedras 
Altas possui um caminho 
mais curto e de melhor qua-
lidade para chegar à rodovia 
federal, que lhe dá acesso ao 
restante do Estado. 

CONVÊNIO - A Prefeitura 
de Candiota cedeu o casca-
lho de uma cascalheira de 
sua propriedade, que fica 
junto ao trecho em recupe-
ração, com a promessa da 
Prefeitura de Pedras Altas 
fazer a devolução do mate-

rial assim que o município 
vizinho requerer e precisar. 
 Já a Prefeitura de 
Pinheiro Machado está ce-
dendo um rolo compacta-
dor para a operação, sendo 
que grande parte da estrada 
recuperada está dentro do 
território pinheirense, o que 
beneficia também mais de 10 
produtores rurais ao longo 
da via. 
 Por fim, a Prefeitu-
ra pedrasaltense é a respon-
sável pela obra, colocando 
todo restante necessário com 
um investimento próprio de 
cerca de R$ 30 mil.

PALIATIVO – Durante o 
ato de assinatura do con-
vênio, que foi celebrado 
com um churrasco de carne 
ovina para operários e auto-
ridades, o prefeito de Pedras 
Altas, Volnei Oliveira, o 
vice-prefeito de Pinheiro 
Machado, Rogério Moura e 
o presidente da Câmara de 
Pedras Altas, Arildo Medei-
ros (proponente da ação), 
foram unânimes em afirmar 
que este tipo de obra só 
acontece por causa da omis-

Um convênio 
entre Pedras 

Altas, Pinheiro 
Machado e 
Candiota 
permite a 

recuperação 
da chamada 
estrada da 

Serrinha

INFRAESTRUTURA

são do Estado, que jamais 
concluiu o asfaltamento da 
ERS 608, ligando a Cidade 
do Castelo e a Terra da Ove-
lha pelo traçado original. 
“Os maquinários do nosso 
município, que são poucos, 
poderiam estar trabalhando 
nas estradas municipais, mas 
não, como não temos um 
acesso digno, precisamos 
fazer estas recuperações 
e adaptações”, reclamou 
Arildo, que agradeceu o 

Prefeito Volnei Oliveira visitou as obras na última segunda-feira (23)

A reação indignada na época do então prefeito Bebe-
to Perdomo (morto no último dia 30 de abril) não foi em vão. 
No final da tarde da última segunda-feira (23), o prefeito 
Volnei Oliveira, que sucedeu Bebeto, esteve visitando o 
início das obras de recapagem asfáltica do trecho de 11km 
da ERS-608, que está sendo refeito devido a má qualidade 
do material utilizado na primeira intervenção. O material 
antes colocado apresentou fragilidade, além de em vários 
pontos ter derretido ou descolado.

Volnei disse que fez questão de telefonar para o 
diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de 
Rodagem (Daer), Luciano Faustino e para o superintendente 
regional, Jorge Antônio, agradecendo o esforço que o órgão 
fez para a recuperação do trajeto. “Com tranquilidade e 
respeito podemos avançar em um diálogo sério, transparente 

Trecho danificado da ERS-608 recebe recapeamento

entendimento do prefeito e 
do secretário de Obras local, 
Vagner Castro (Vaquinho), 
além do prefeito de Pinheiro 
Machado, Ronaldo Madruga 
e de Candiota, Luiz Carlos 
Folador.
 Para o vice pinhei-
rense, que assinou o convê-
nio pelo município, a situa-
ção é mais de indignação do 
que outra coisa. “A grande 
realidade é que só estamos 
aqui porque a ERS-608 

nunca termina. Já estamos 
cansados das promessas dos 
sucessivos governos estadu-
ais”, desabafou Rogério.
 Além de agradecer 
à Candiota e Pinheiro, o 
prefeito Volnei, da mesma 
forma evidenciou que a obra 
só precisava estar sendo feita 
porque o asfalto da ERS-608 
ainda não se concluiu. “Sen-
timos orgulho desta parceria, 
porém precisamos lembrar 
a nossa contrariedade de o 

Convênio permitirá a recuperação de 
cerca de 18km da estrada da Serrinha

e pacífico para que as soluções possam sair do papel. Foi 
assim meu primeiro contato com esta autarquia, da qual 
os representantes me disseram que fariam de tudo para 
que antes do final do mês de maio as máquinas estivessem 
trabalhando”, disse.

OBRAS - Quanto aos demais trechos que estão inacabados da 
ERS-608, segundo Volnei, a informação é que está em fase 
adiantada o projeto para o asfaltamento do trajeto Pinheiro 
Machado até a ponte do Passo dos Pires, com previsão de 
máquinas no trecho em até 60 dias. “O outro trecho (de-
nominado do meio), ainda está em fase de organização do 
processo licitatório sem previsão concreta, mas que se tudo 
tramitar administrativamente na normalidade ainda ocorrerá 
o certame antes do final do ano”, destacou o prefeito.

Estado investir dinheiro do 
seu caixa em rodovias fede-
rais (ele se refere a decisão 
do governo estadual em 
repassar recursos ao gover-
no federal para obras em 
BRs), enquanto Pedras Altas 
ainda não tem um acesso 
asfaltado. O prefeito Bebeto 
(Perdomo) lutou muito para 
ver isso concretizado e nós 
vamos seguir nesta luta. Não 
vamos desistir”, prometeu 
Volnei.

J. André TP

Prefeito de Pedras Altas, Volnei Oliveira, assina 
o convênio de cooperação entre os municípios
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Câmara de Vereadores de Pedras AltasCâmara de Vereadores de Pedras Altas
Sessão Ordinária - 23/05/2022Sessão Ordinária - 23/05/2022

Atas Aprovadas:Atas Aprovadas:
Ata nº 16/2022 referente a Sessão Ordinária do dia 16 de Maio Ata nº 16/2022 referente a Sessão Ordinária do dia 16 de Maio 
de 2022.de 2022.

Ata nº 17/2022 referente a Sessão Ordinária  do dia 16 de Maio de 2022.Ata nº 17/2022 referente a Sessão Ordinária  do dia 16 de Maio de 2022.
Ata nº  18/2022 referente a Sessão Ordinária do dia 16 de Maio de 2022.Ata nº  18/2022 referente a Sessão Ordinária do dia 16 de Maio de 2022.

Oficio em Leitura:Oficio em Leitura:
Ementa: A decisão refere se as contas de governo desse município exercício Ementa: A decisão refere se as contas de governo desse município exercício 
de 2018. de 2018. 
Autoria: Tribunal de Contas do Estado. Autoria: Tribunal de Contas do Estado. 

Projetos em Votação:Projetos em Votação:
 Projeto de Lei Ordinária nº 1636/2022 -  Projeto de Lei Ordinária nº 1636/2022 - Ementa: Altera o plano de carreira Ementa: Altera o plano de carreira 
do magistério. Autoria: Poder Executivo. Votação: Aprovado por unanimidade.do magistério. Autoria: Poder Executivo. Votação: Aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei Ordinária nº 1637/2022 - Projeto de Lei Ordinária nº 1637/2022 - Ementa: Exclui FG do cargo em co-Ementa: Exclui FG do cargo em co-
missão de coordenador do programa municipal de educação fiscal e dá outras missão de coordenador do programa municipal de educação fiscal e dá outras 
providências. Autoria: Poder Executivo. Votação: Aprovado por unanimidade.providências. Autoria: Poder Executivo. Votação: Aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei Ordinária nº 1638/2022 - Projeto de Lei Ordinária nº 1638/2022 - Ementa: Altera a carga horaria do cargo Ementa: Altera a carga horaria do cargo 
efetivo de engenheiro civil e dá outras providencias. Autoria: Poder Executivo. efetivo de engenheiro civil e dá outras providencias. Autoria: Poder Executivo. 
Votação: Aprovado por unanimidade.Votação: Aprovado por unanimidade.

TRAFEGABILIDADE

Ponte foi interditada em fevereiro deste ano

Divulgação TP

Comunidade ainda aguarda 
por reconstrução de ponte 

entre Candiota e Hulha Negra
Foi interditada no 

início de fevereiro 
deste ano, a ponte 

que faz divisa entre os 
municípios de Hulha 
Negra e Candiota, pela 
estrada Trigolândia/
Seival e que também 
permite acesso a Usina 
Termelétrica Pampa Sul. 
A interdição ocorreu 
após uma análise feita 
por gestores dos dois 
municípios em razão das 
condições estruturais da 
ponte de madeira.

A estrutura apre-
sentava madeiras que-
bradas e buracos, pro-
porcionando riscos a 
quem precisava trafegar. 
Um desvio provisório 
foi realizado ao lado da 
ponte sobre o rio Jagua-
rão até que a nova estru-
tura seja construída.

Na ocasião, em 
entrevista ao TP, o vice-
-prefeito e secretário 
de Obras Igor Canto, 
explicou que uma união 
entre os dois municípios 
havia sido realizada, ini-
ciando pela construção 
da passagem com uso de 
material e maquinário 

dos dois municípios. 
Na oportunidade, Canto 
também disse saber que 
em dias de muita chuva 
o tráfego ficaria inter-
rompido, sendo neces-
sário utilizar a BR-293, 
por exemplo, para che-
gar a UTE Pampa Sul.

 Passados três 
meses e o início de ins-
tabilidades climáticas, 
a passagem provisória 
continua sendo a utiliza-
da pela comunidade, que 
já cobra das autoridades 
a solução do problema. 
Em um dos casos, uma 
moradora pede solu-
ção, mostrando fotos 
tiradas naquele dia sem 
ter chovido, segundo 
ela. “O desvio está in-
viável, e com a chega-
da de dias chuvosos e 
de baixa temperatura, 
mesmo com dias de sol 
e tempo firme, não está 
secando o trajeto para 
quem precisa utilizar 
este desvio. Vamos unir 
os dois municípios para 
atender a demanda de 
ambos munícipes. Acre-
dito que com educação e 
mostrando a realidade, 

podemos sim encon-
trar uma solução para 
resolver esta situação”, 
afirmou. 

O Tribuna do 
Pampa entrou em con-
tato com os prefeitos 
dos dois municípios 
para verificar a situação 
atual do projeto para re-
forma da ponte. Renato 
Machado, de Hulha Ne-
gra, explicou ao jornal 
que a reforma da ponte 
ocorrerá com a união de 
Candiota, Hulha Negra 
e a UTE Pampa Sul. 
“Candiota ficou com o 
projeto, nossa parceira 
Pampa Sul vai auxiliar 
com os materiais e nós 
entraremos com mão-
-de-obra. O processo 
está se encaminhando, 
aguardamos o retorno 
do município candioten-
se”, disse.

O TP  também 
tentou contato com o 
prefeito de Candiota, 
Luiz Carlos Folador, 
mas até o fechamento 
desta edição não houve 
tempo hábil de retorno 
quanto às informações 
solicitadas.

Ponte interditada 
sobre o rio 

Jaguarão está 
localizada próxima 
a UTE Pampa Sul

Atualmente, água passa por cima da 
passagem provisória, que também está com 

bastante barro, dificultando o tráfego

Projeto de Lei Ordinária nº 1639/2022 -Projeto de Lei Ordinária nº 1639/2022 -Ementa: Regula o processo adminis-Ementa: Regula o processo adminis-
trativo no âmbito da administração pública municipal. Autoria: Poder Executivo. trativo no âmbito da administração pública municipal. Autoria: Poder Executivo. 
Votação: Aprovado: por unanimidade.Votação: Aprovado: por unanimidade.

Projeto de Lei Ordinária nº 1641/2022 - Projeto de Lei Ordinária nº 1641/2022 - Ementa: Dispõe sobre a Alíquota de Ementa: Dispõe sobre a Alíquota de 
contribuição previdenciária e dá nova redação ao inciso IV do art. 13 da Lei contribuição previdenciária e dá nova redação ao inciso IV do art. 13 da Lei 
nº 390/2004.  Autoria: Poder Executivo. Votação: Aprovado por unanimidade.nº 390/2004.  Autoria: Poder Executivo. Votação: Aprovado por unanimidade.
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Caren Zél Araujo/Arquivo TP

Associação rural de 
Candiota presta contas 
de trabalho realizado

ORGANIZAÇÃO

Fundada em 2012, por-
tanto há 10 anos, a 
Associação Trabalho 

e Progresso reúne produto-
res rurais do assentamento 
Conquista da Madrugada 
e arredores, no interior de 
Candiota. A organização 
foi criada com o objetivo 
de melhorar a vida de seus 
associados e da comunidade 
local por meio de convênios, 
cursos, lazer e principalmen-
te para fomentar atividades 
agrícolas como produção de 
leite, milho, silagem, soja, 
entre outras.
 Segundo o presi-
dente da entidade, Edgar 
Bordignon, que procurou o 
TP para realizar uma espécie 
de prestação de contas da 
entidade, a ideia sempre foi 
o fortalecimento do trabalho 
comunitário, mas nos últimos 
tempos a entidade estava 
paralisada. “Muitas famí-
lias foram embora, outras 
desistiram, abandonaram a 
atividades e algumas vieram 
a óbito neste período”, des-
taca, lembrando que todas 
as responsabilidades ficaram 
para apenas quatro membros, 
sendo ele um deles.

REATIVAÇÃO - Em 20 
de outubro do ano passa-
do, conforme o presidente, 
foi realizada a restituição 
e reativação da entidade, 
havendo a entrada de novos 
integrantes para seguir com 
as atividades. Como primeira 
ação após a reorganização, 
foi celebrado um convênio 
com a Prefeitura de Candiota, 
quando o município fez a 

cedência de um trator NHO 
7630, que, segundo Edgar, 
era usado, mas em boas con-
dições de trabalho. 
Ainda foi acordado o repasse 
de uma enfardadeira, que 
estava parada no pátio da Se-
cretaria de Obras, bem como 
equipamentos para o trator.
 Além disso, foi 
acertado a compra de um 
trator novo por parte da Pre-
feitura, também com cedên-
cia para a Associação, que 
será adquirido com recursos 
de uma emenda parlamen-
tar destinada pelo deputa-
do federal Daniel Trzeciak 
(PSDB), no valor de R$ 300 
mil. Conforme o presidente, 
a compra do trator já em 
está em fase de licitação. 

“É importante relatar que 
o prefeito Luiz Carlos Fo-
lador e os vereadores estão 
sempre atentos as demandas 
do meio rural, já que nosso 
intuito é segurar nossos filhos 
para que sigam nossa tão 
importante profissão, e não 
disputar vagas de emprego 
na cidade”, frisa ele.

UM TRATOR – O presidente 
da Associação fez questão 
de assinalar o trabalho re-
alizado pela entidade tendo 
apenas um trator usado para 
oferecer. Foram mais de 200 
horas de serviços prestados, 
abrangendo mais de 20 pro-
dutores. “Não desmerece-
mos ninguém, sócios ou não, 
inclusive prestamos serviços 

para sócios de outras coo-
perativas com pastagens, 
plantio, silagem e etc. Vale 
lembrar que o subsídio da 
Secretaria da Agropecuária 
é de extrema importância 
para os pequenos produto-
res, sendo bastante atrativo 
e muito bem valorizado”, 
destacou Edgar.

ELEIÇÃO – No próximo dia 
2 de julho, às 10h, a entida-
de estará realizando uma 
assembleia geral ordinária 
com o objetivo de eleger a 
nova diretoria para o pró-
ximo período. O encontro 
está marcado para às 10h em 
primeira chamada, na sede 
do assentamento Conquista 
da Madrugada.

Em novembro de 2021, a Prefeitura de Candiota cedeu um trator 
usado para a Associação, que já realizou mais de 200h de serviços. 
Agora a expectativa é receber mais um outro trator, porém 0km

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 
HENRIQUE LUIS ROESSLER – FEPAM

Edital de Consulta, Manifestação Pública e Audiência Pública 
referente ao Relatório Ambiental Simplificado - RAS do Licenciamento Ambiental 

de aterro sanitário de RSU, localizado em Candiota – RS.
 Considerando que se encontra em tramitação, na Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis 
Roessler – FEPAM – o processo administrativo n° 1404- 05.67/21-4, referente ao licenciamento ambiental de aterro 
sanitário de RSU, requerido pela Meioeste Ambiental Ltda - EPP, no Município de Candiota, informo que: 
1. O RAS do mencionado empreendimento, nos termos dos art. 75 e 76, da Lei Estadual nº 15.434, de 09/01/2020, e do 
Parágrafo 2º, do Art. 11, da Resolução CONAMA nº 001, de 23/01/1986, encontra-se à disposição do público em geral 
para consulta, pelo prazo mínimo de 45 dias, a contar da publicação no Diário Oficial do Estado - DOE, a partir da página 
da FEPAM na internet – www.fepam.rs.gov.br
2. Os comentários a respeito do empreendimento em questão devem ser encaminhados pelo e-mail aterro-candiota@
fepam.rs.gov.br até o dia 07/07/2022.
3. A Audiência Pública, conforme previsto no art. 78 da Lei Estadual nº 15.434, de 09/01/2020, e com base nas resoluções 
CONAMA nº 009, de 03/12/1987, nº 237, de 19/12/1997 e nº. 494, de 11/08/2020, bem como na Portaria FEPAM nº 52, 
de 16/07/2020, aprovada pela Resolução CONSEMA nº 427, de 22/07/2020, será realizada na modalidade remota no 
dia 30/06/2022, às 19h, o link para acesso estará disponível em http://www.fepam.rs.gov.br/audiencias.asp, para expor 
aos interessados o conteúdo do Relatório Ambiental Simplificado – RAS em análise, dirimindo dúvidas e colhendo dos 
presentes as sugestões apresentadas através de manifestações a respeito do empreendimento em questão. Os inte-
ressados em se manifestar na Audiência Pública deverão atender às disposições do Regimento Interno da Audiência 
Pública da FEPAM instituído pelas Portarias FEPAM nº 52, de 16/07/2020 e 57, de 23/07/2020.

Porto Alegre, 09 de maio de 2022.
Renato das Chagas e Silva

Diretor-Presidente
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OBRA SOCIAL

Comunidade São Francisco de Assis atualmente

Divulgação TP

Por Gislene Farion

Doações são essenciais para 
concluir reforma em comunidade 

católica de Pinheiro Machado

25 a 27 de maio de 2022

“Sonho que se sonha 
só é só um sonho. 
Sonho que se sonha 

junto vira realidade”. Foi 
assim que o padre Junior 
Conrado, responsável pela 
paróquia Nossa Senhora da 
Luz de Pinheiro Machado, 
anunciou em sua rede so-
cial o início da reforma da 
Comunidade Católica São 
Francisco de Assis – locali-
zada na rua Coronel João Pe-
reira Madruga esquina com a 
Nico de Oliveira. O trabalho 
começou há algumas sema-
nas e a expectativa é que seja 
concluído até dezembro.  
 Assim que fina-
lizado, o amplo local será 
utilizado para oferecer au-
las de línguas estrangeiras, 
reforço escolar e também 
contará com equipamentos 
para ensinarcrianças e jovens 
a fazer pães. O objetivo prin-
cipal? Evitar algo desastroso 
e cada vez mais presente na 
comunidade pinheirense: a 
criminalidade, o uso de dro-
gas e a prostituição infantil. 

OBRA SOCIAL – Confor-
me contou padre Junior, há 
3 anos, quando conversou 
com Dom Cleonir sobre 
sua missão no Brasil ser em 

Pinheiro Machado, surgiu 
uma inspiração divina de 
que precisaria ser feito algo 
na cidade para contemplar 
crianças e jovens - sem ex-
cluir outras faixas etárias, 
mas atuar basicamente na 
faixa etária que Santa Jo-
sefina Bakhita trabalhava. 
“Foi assim que começamos o 
projeto chamado Obra Social 
Santa Josefina Bakhita. Para 
mim, apesar de termos outros 
tantos exemplos de santos e 
santas, acredito que Bakhita 
é a padroeira ideal para esse 
projeto. Ela é minha inspira-
dora e tem dado muito certo. 
A colaboração das pessoas 
tem sido fundamental para 
que tudo aconteça”, contou 
o padre. 

VOLUNTARIADO – Du-
rante conversa com a repor-
tagem, o católico lembrou o 
que, a partir do seu trabalho 
junto à comunidade pinhei-
rense, vem ensinando no 
dia a dia: ninguém faz nada 
sozinho. Nesse projeto de 
reforma da Comunidade 
São Francisco de Assis, ele 
contou sobre a incansável 
colaboração do tenente da 
reserva André Madruga – 
conhecido pela coordenação 

do Pelotão Mirim da Brigada 
Militar também de forma 
voluntária. “Ele tem sido 
um parceirão mesmo e sem 
ele eu não teria feito muita 
coisa”, afirmou. Na opor-
tunidade, o padre destacou 
ainda a doação do projeto 
arquitetônico feito pela en-
genheira Raíssa Souza, o 
preço acessível ofertado pelo 
pedreiro Juliano da Silva e 
sua equipe, a ajuda da co-
munidade pinheirense com 
a doação de materiais, a ini-
ciativa ‘Juntos pelo Bem’ do 
Sicredi e o dinheiro enviado 
por seus amigos da Áustria 
para viabilizar o início da 
reforma.  
 Para o Tribuna do 
Pampa, Raíssa contou que o 
tenente André foi o responsá-
vel por levar o padre Junior 
até ela para regularizar o pré-
dio e fazer o projeto. “Não 
tínhamos combinado nada 
sobre valores, a princípio eu 
já tinha ideia de cobrar um 
valor menor que o usual por 
se tratar de um projeto da 
igreja de uso da comunidade. 
Mas nessas conversas dava 
pra sentir a empolgação e o 
empenho deles com a obra, 
dava pra ver que esse projeto 
ia mesmo sair do papel. Foi 

O local sediará projetos para combater a criminalidade, drogadição e prostituição infantil

então que decidi ser voluntá-
ria e não cobrar pelos meus 
serviços. Me senti extrema-
mente realizada quando vi a 
alegria deles em ver o projeto 
3D, pensado em cada detalhe 
pra receber a comunidade,e 
mais realizada ainda quando 
vi a obra tomando forma 
com todos os materiais e o 
dinheiro arrecadados atra-
vés de doações”, contou a 
voluntária e responsável pela 
execução da obra.  

AJUDE COMO PUDER 
– Apesar de as doações já 
terem possibilitado o início 
da reforma, padre Junior 
afirmou que ainda há neces-
sidade de mais recursos para 
dar continuidade ao trabalho. 
“Conseguimos trocar o telha-
do de um prédio, mas falta 
trocar o telhado do outro; 
também falta toda a parte 
de acabamento: piso, forro 
e elétrica. Sabemos que no 
momento atual a situação 
financeira da população não 
é boa, mas confiamos bas-
tante na graça de Deus e na 
generosidade de todos os 
pinheirenses e pessoas que 
querem colaborar conosco”, 
disse. Aceita-se doaçãode 
telhas, fios, pisos e tintas; 

transferências em dinheiro 
podem ser realizadas através 
da chave Pix (e-mail): paro-
quiansluzpm@gmail.com. 
Mais informações sobre o 
projeto podem ser obtidas 
através do telefone da paró-
quia Nossa Senhora da Luz 
(53) 3248 1196. 

SANTA BAKHITA – Na 
oportunidade, o padre expli-
cou quem é Santa Josefina 
Bakhita – que dará nome à 
obra social. “Josefina Bakhi-
ta era uma criança sudanesa 
que aos sete anos foi raptada 
e passou por todos os horro-
res da escravidão. Um dos 
relatos conta que ela chegou 
a sofrer 150 cortes nas cos-
tas. Depois de passar por 
muitos donos, ela foi morar 
na Itália, levada por um 
cônsul italiano, e conheceu 
as irmãs cardesianas – uma 
congregação religiosa criada 
por Madalena de Canossa. 
Um dia ela estava na igreja, 
olhando a Via Sacra, quando 
perguntou para a irmã quem 
era aquele homem e por que 
ele estava sofrendo. Nessa 
hora, a irmã explicou que 
era Jesus e que ele estava 
sofrendo por ela. Josefina, 
ainda questionando como 

Jesus estaria sofrendo mes-
mo sem a conhecer, passou 
por uma catequese, recordou 
seus sofrimentos e entendeu 
que foi Jesus que nunca a 
deixou desistir – sendo esse 
o momento de sua conversão 
ao cristianismo”, contou.  
 Ainda conforme 
o pároco, diante da sofrida 
história de vida da santa, 
o trabalho dela sempre foi 
voltado para as crianças. “Na 
Itália, ela é conhecida como a 
“Irmã Morena”, é assim que 
as crianças a chamavam. Na 
história também se conta que 
durante a guerra ela teve um 
papel fundamental - seja na 
oração e em alguns milagres 
atribuídos”, disse. Em seu 
processo de santidade, Jo-
sefina Bakhita foi batizada e 
crismada por um papa, mor-
reu em 1947, e, em 2000, foi 
canonizada por João Paulo 
II. Hoje, ela é a padroeira 
universal das vítimas da 
escravidão. “Sempre no dia 
8 de fevereiro o mundo todo 
celebra Bakhita e também 
essa memória da luta con-
tra a escravidão e o tráfico 
de pessoas. É uma história 
apaixonante, eu sempre me 
emociono quando falo nela”, 
confessou Junior Conrado. 

Comunidade São Francisco de Assis após conclusão da obra


