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Tribuna da Câmara de Vereadores de Estrela

Sessão do Dia 02/03/2015

Felipe Schossler (PPS) – Cumprimentou a todos. Falou sobre as reivindicações dos
caminhoneiros, reiterou que o governo já assinou algumas medidas para melhorar os valores
dos fretes, mas pediu que fosse reduzido também os preços dos combustíveis e os valores
cobrados em pedágios, lembrando que espera um acordo para que todos sejam beneficiados.
Falou sobre a lei que autoriza mulheres de deputados a viajarem com passagens custeadas
pela Câmara, e lamentou que isso tenha acontecido, sugerindo que os deputados façam como
faz a Câmara de Vereadores de Estrela, que devolve ao Executivo os recursos excedentes.
Falou sobre as praças públicas e pediu que o município dê mais atenção à conservação e
limpeza destes locais. Em aparte o vereador Élio ressaltou que os períodos de intempéries
atrasam os serviços da secretaria de obras. Em aparte o vereador Cristiano afirmou que não
recebeu, enquanto secretário de Obras, nenhum pedido de Felipe quanto às praças, e reiterou
que este caso, é de responsabilidade da secretaria de esportes e lazer. Felipe disse que
entende que há responsabilidade da SMEL, mas pediu que haja atenção. Falou sobre outros
pedidos seus por limpeza e colocação de faixas de segurança.

Paulo Roberto Birck (PTB) – cumprimentou a todos. Falou sobre um requerimento de uma
moção de apoio à associação dos hospitais filantrópicos, reiterando que nos últimos três
meses, os recursos do Estado não foram pagos, e isso está dificultando muito os
atendimentos. Falou sobre a importância de a população também ir pras ruas e manifestar seu
descontentamento com o governo, citando algumas dificuldades enfrentadas principalmente
pelos pequenos produtores. Em aparte o vereador Ernani chamou atenção para o fato de que
não há união nesse protesto. Em aparte o vereador Felipe Schossler destacou que espera que
haja uma solução que seja boa para toda a população. Birck comentou sobre uma visita que
fez às obras do novo loteamento popular, e revelou que cerca de 35% da obra está concluída,
com destaque para a perfuração do poço artesiano, e que os projetos de iluminação estão
tramitando na AES SUL, e não depende do município, mas disse que acredita que será um
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bom loteamento.

Gerson Adriano da Silva (PT) – Cumprimentou a todos. Falou sobre a assinatura do
programa de aquisição de alimentos, em que agricultores do município poderão fornecer
alimentos para abastecer os refeitórios da rede municipal pública de ensino. Cumprimentou a
administração municipal por ter recebido parecer unanime de aprovação das contas publicas
do exercício de 2013. Falou sobre o troféu Laçador que o prefeito recebeu por ser um dos mais
lembrados do Estado.

Marcelo Braun (PSDB) – Cumprimentou a todos. Falou sobre a presença de público na
sessão, e lamentou não ser sempre com a lotação que ocorre hoje. Falou sobre as várias
promessas ao longo de diversas administrações do asfalto na RS 129 em Arroio do Ouro, e
que agora de vê finalmente sair. Falou que o atendimento no Hospital Estrela melhorou
bastante, hoje é bom, mas ainda há o que melhorar, citando um caso ocorrido no fim de
semana em que uma pessoa não foi devidamente atendida. Pediu que este caso seja levado
para a próxima reunião com a secretaria da saúde e hospital. Falou sobre o programa Nota
Fiscal Gaúcha.

Paulo Floriano Scheeren (PPS) – Cumprimentou a todos. Cumprimentou o colega Addriano
Pida por mobilizar a comunidade de Arroio do Ouro. Reiterou que o trecho da RS 129 foi
municipalizado recentemente, e que sempre afirmou que a obra não sairia pois dependia do
Estado, e agora sim será possível. Em aparte o vereador Élio ressaltou que se outros prefeitos
tivessem feito o que fez o atual, o asfalto já teria sido feito.Em aparte Marcelo Braun ressaltou
que não citou nenhum prefeito em específico, e sim que nos últimos 20 anos faltou articulação
política para que as obras ocorressem. Falou sobre a manifestação dos caminhoneiros e
ressaltou que o governo federal só faz roubalheira. Ressaltou que é favorável ao impeachment
da presidente, ou que se faça um país novo no sul. Em aparte Cristiano reiterou que a estrada
em Arroio do Ouro é uma prioridade do atual governo municipal. Paulão desejou felicidades
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para as mulheres pelo seu dia no próximo domingo.

Vanderlei Eidelwein (PR) – Cumprimentou a todos. Falou sobre o projeto que destina
recursos para a AEPA, e se disse favorável, bem como ao projeto que permuta um prédio entre
município e uma entidade privada, no intuito de revitalizar o complexo no entorno da nova
escadaria. Falou sobre as cobranças por limpezas nas ruas, e que no bairro Auxiliadora há
acumulo de lixo verde, e pediu que o próximo secretário atente para isso. Falou sobre uma
reunião com diretores da rodoviária de Estrela que afirmaram que a situação é crítica e a
estação rodoviária de Estrela está na iminência de fechar as portas. Convidou a comunidade a
prestigiar a orquestra alemã de Munique que se apresenta esta semana na Casa de Cultura.
Ernani ressaltou que as rodoviárias de uma forma geral estão enfrentando dificuldades.

Cristiano Nogueira da Rosa (PMDB) – Cumprimentou a todos. Agradeceu a todos, em
especial ao seu suplente Luiz Fernando Schneider, pelo período em que esteve a serviço do
poder executivo como secretário municipal. Cumprimentou o prefeito Rafael que recebeu o
prêmio Laçador como um dos prefeitos mais lembrados. Destacou a aprovação unanime e sem
ressalvas das contas do prefeito pelo tribunal de contas. Agradeceu o prefeito pela confiança
em seu trabalho para ocupar a chefia em duas secretarias e afirmou que se sente honrado em
representar o município e a região no governo do Estado. Em aparte a vereadora Lorena
destacou o bom trabalho desempenhado pelo colega Cristiano nas secretarias e desejou
sucesso no governo do Estado. Agradeceu aos colegas de secretaria, agradeceu o chefe de
gabinete do prefeito, e aos deputados que endossaram a sua indicação para a
Superintendência de Portos. Falou sobre sua intenção de na próxima semana fazer da tribuna,
um resumo do seu trabalho na secretaria de obras. Destacou que agora neste novo desafio na
diretoria de hidrovias do estado vai trabalhar incansavelmente pela reativação do porto de
Estrela.
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