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Sessão do Dia 17-06

Paulo Floriano Scheeren (PPS) – Cumprimentou a todos. Parabenizou o trabalho da Liga
Feminina de Combate ao Câncer. Falou sobre o pronto-socorro do Hospital Estrela, quando na
semana anterior foi marcada uma reunião entre os vereadores e a direção da casa de saúde,
mas a diretora não compareceu. O vereador sugeriu que a verba que a prefeitura destina para
a casa de saúde seja repassada ao Hospital Bruno Born de Lajeado. Falou sobre a entrevista
que o prefeito concedeu em uma rádio, na qual o mandatário falou sobre vários projetos que a
administração está encaminhando. Scheeren ressaltou que o secretário da educação criticou a
obra na Casa da Criança convidando vereadores para verificar a obra, destacando que uma
empresa venceu a licitação pra fazer a obra, e se a mesma se apresenta com irregularidades,
e empresa deve corrigir. O vereador ressaltou que diversos projetos que estão sendo
realizados hoje foram na verdade pagos ainda no governo anterior. Em aparte o vereador
Adriano Scheeren criticou que os projetos da administração passada estavam na gaveta e não
tinham validade. Em aparte o vereador Élio Kunzler questionou o vereador Paulo o porque que
o piso construído na Casa da Criança está cedendo por ter sido mal feito. Paulo acusou o
secretário de administração que está alugando um veículo, que segundo Scheeren, é um
dinheiro que poderia ser gasto em outras áreas e denunciou que este veículo não está sendo
usado. Paulão questionou o presidente se já chegou alguma máquina nova na secretaria de
obras. Alves ressaltou que é importante a preocupação do vereador com a nova administração
e destacou que assim que as máquinas chegarem os vereadores serão convidados para
testemunhar este fato. Paulo questionou, alegando que a atual administração acusou que o
parque de máquinas estaria sucateado, mas mesmo com o parque de máquinas sucateadas as
estradas estão sendo feitas.

Ernani de Castro (PMDB) - Cumprimentou a todos. Falou sobre as condições da atual sede
da Associação dos moradores do Bairro Boa União. Revelou reunião da diretoria com o
prefeito, que se comprometeu a avaliar a possibilidade de entregar um ginásio fechado com
toda a estrutura que seria repassado à Associação de Moradores. Falou sobre as paradas de
ônibus, cuja licitação para instalação de novas unidades está quase pronta e em breve novas
estruturas serão instaladas. Destacou que o vândalos que destroem estas estruturas devem
ser identificados e devidamente punidos.
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José Itamar Alves (PTB) – Cumprimentou a todos. Parabenizou a Liga Feminina de Combate
ao Câncer pelos trabalhos que vem sendo desenvolvidos. Cumprimentou o PTB de Lajeado
pelo encontro realizado na semana anterior. Cumprimentou o Major Cézar, comandante do 0º
BPM, que completou 8 anos de atuação em Estrela. Falou sobre os projetos que deram
entrada em regime de urgência. Dirigiu a palavra ao colega Paulo Scheeren, a quem
parabenizou pela preocupação com o município. Sobre os projetos, Alves destacou que há sim
interesse político nos referidos projetos, destacando que não se pode voltar aos tempos em
que se brigava por divergências políticas ao invés de lutar pelos temas de interesse do
município e da população. Destacou que em eleições passadas mais de 300 candidatos a
deputado federal receberam votos na região, e estes candidatos muitas vezes somem, mas por
esse motivo que se deve buscar estes representantes para que estes também trabalhem por
Estrela. Alves destacou que mesmo no governo, hoje os vereadores são atendidos por todos
os secretários, diferente de outras épocas.

Élio Kunzler (PTB) – Cumprimentou a todos. Parabenizou a Brigada Militar de Estrela pela
passagem de seu aniversário e pelas atividades desenvolvidas por este batalhão. Falou sobre
a APAE, que foi visitada em várias oportunidades pelos vereadores e secretários, destacando
que o trabalho feito é especial. Sobre as máquinas, o vereador garantiu que estas chegarão, a
demora se deve à burocracia. Falou sobre os benefícios que o atual governo já está trazendo
para a população como o projeto das casas populares. Em aparte, o vereador Gerson ressaltou
que há uma cobrança forte sobre a administração, pois há moradias em áreas de risco, e isso
também é um motivo para a construção das casas populares. Falou sobre a máquina que veio
ao município trabalhar nos açudes, e ressaltou que isso aconteceu por articulação com o
governo estadual, que rendeu também R$250 mil, pois segundo Kunzler ele se abraçou com
Luiz Carlos Busatto. Em aparte o vereador Paulo destacou que ainda não viu esse dinheiro.
Kunzler destacou que esses recursos já estão na conta da prefeitura, o vereador Felipe
Schossler lembrou que uma rua do bairro de Kunzler foi recapeada com recursos próprios
ainda no governo passado e questionou se o dinheiro anunciado por Kunzler é uma emenda ou
se já estava depositado. Kunzler respondeu que o dinheiro já está na conta da prefeitura.

Andréas Hamester (PP) – Cumprimentou a todos. Andréas destacou que vem presenciando
diversas ações como alunos que atiram lixo nos arroios, roubos de flores, lixos jogados nas
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calçadas. Lembrou da fala do vereador Ernani que criticou a depredação da paradas de ônibus,
e Andréas revelou que mais de 30% das árvores plantadas são destruídas. Andréas ressaltou
vários casos de falta de educação e refletiu sobre o tipo de cidadão que não se preocupa com
isso, sugerindo que se amplie o trabalho de educação ambiental nas escolas. Em aparte o
vereador Adriano destacou a importância de se trabalhar isso nas escolas. Hamester
parabenizou o panfleto produzido pela secretaria do meio ambiente que explica o roteiro de
recolhimento de lixo no município. Destacou ainda um pedido de sua autoria encaminhado ao
prefeito para que se crie o cargo de um fiscal de postura que seja atuante. Ressaltou por fim a
importância de mudar essa situação.

Luiz Fernando Schneider (PMDB) – Cumprimentou a todos. Falou sobre a questão da
agência de Estrela do IPÊ que está fechada, Schneider revelou que ainda esta semana a
prefeitura vai encaminhar um funcionário para estagiar em Lajeado, e dentro de um mês a
agência de Estrela deve ser reaberta. Em aparte o vereador Gerson Adriano da Silva
parabenizou a iniciativa de Schneider nesta causa. Falou sobre o projeto encaminhado para
aquisição da área de terras e questionou que quando o prefeito defendido por Paulo Floriano
Scheeren anunciou projeto para aquisição do complexo da Ambev, Lui foi ao gabinete garantir
seu apoio, mas o vereador Scheeren critica o projeto sem se informar, e Lui ressaltou que as
portas do gabinete do atual prefeito estão sempre abertas. Fez referências a uma
correspondência recebida pelo prefeito enviada pelo Ministério da Agricultura que destaca o
lançamento do maior plano agrário da história do país, onde o governo federal estará
disponibilizando bilhões de reais, e esta correspondência destaca que Estrela é o único
município do estado beneficiado neste programa. Lui destacou que só este projeto, se
aprovado representará um investimento que equivale a 70% do orçamento municipal para este
ano, e Lui ressaltou que a oposição, por desinformação questiona. Schneider detalhou como
serão distribuídos os R$ 45 milhões de reais. Reiterou que é importante a oposição se
informar, pois este projeto beneficiará poucos municípios no país, Estrela entre eles.

Felipe Schossler (PPS) – Cumprimentou a todos. Falou sobre noticias desta semana em que
84% das escolas do Brasil possuem problemas. Pinho destacou que o Senado pagou este ano
mais de R$ 15 milhões divulgando seus trabalhos, e questionou se não é o melhor caminho
trabalhar junto à população como fazem os vereadores. Questionou que em ano de eleição
diversos candidatos pedem votos, mas depois de eleitos pouco trabalham. Maniofestou-se
contrário aos investimentos feitos na organização da copa das confederações e do mundo,
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alegando que não é contra os eventos, mas sim ao fato de outros setores necessitarem destes
investimentos. Falou ao vereador Lui, destacando que ninguém é contrário ao projeto, apenas
querendo discutir em maior prazo. Lui alegou que o prazo é curto, e Pinho lembrou que pode
ser feita uma sessão extra. Em aparte a vereadora Lorena destacou que não é contra, mas que
deseja mais tempo para debater, pois se de um lado há um bom investimento, há de se ouvir a
comunidade. Convidou os presentes para festividades na São Luis e do CTG Estrela do Rio
Grande.
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