Sessão ordinária, 26 de março de 2018.
GRANDE EXPEDIENTE:
LURDES ELLWANGER (PTB) – A vereadora se reportou ao trabalho
desenvolvido pela associação pró-autismo Mandala. Citou o que a vereadora
Jaira Diehl disse em seu pronunciamento que crianças especiais nascem em
famílias especiais, concordando com a colocação. Parabenizou o secretário de
cultura, turismo e esporte, Jorge Mallmann, pela realização do brilhante evento
de abertura da Chococande que contou com a apresentação do gauchinho
Thomas Machado, reforçou o quanto gosta do trabalho desenvolvido pelo
secretário e pela equipe da secretaria. Também cumprimentou o secretário pelos
32 anos do jornal Folha de Candelária. Desejou a todos uma feliz e abençoada
páscoa.
JORGE WILLIAN FEISTLER (PTB) – Falou sobre a reunião que acontece na
terça-feira, dia 27, junto ao DAER onde serão tratados assuntos sobre a ERS
400, mormente quanto ao corte das tipuanas das margens da rodovia. Lembrou
que já foram feitas inúmeras reuniões com DAER, citando que é uma autarquia
do governo estadual que não funciona. Citou as inúmeras melhorias já
solicitadas, como a sinalização e instalação de redutores em diversas estradas
entre outras. Feistler também falou sobre a construção da rótula que dá acesso
à ERS 400 pela RSC 287, de competência da EGR, citando que no fim de
semana, tal obra causou inúmeros acidentes, pois havia um buraco enorme na
pista e não havia sinalização no local, somente no domingo pela manhã uma
placa foi instalada no local. Ao finalizar, Feistler desejou uma feliz páscoa a
todos.
CRISTIANO BECKER (MDB) – Pediu para se associar ao pedido de envio de
ofício de pêsames formulado pela vereadora Jaira Diehl. Becker lembrou que
Ana Maria Freitas foi uma amiga muito especial, sempre alegre, feliz e
brincalhona. Citou que Deus quer perto de si pessoas como a Ana. Agradeceu a
mesa diretora pela mensagem de páscoa recebida, compartilhando com os
ouvintes o seu teor e desejando uma feliz páscoa a todos.
RUI BEISE (PDT) – Lembrou que a páscoa é tempo de reflexão. Falou sobre
campanha realizada pela Globo, onde as pessoas devem encaminhar um vídeo
narrando que Brasil o povo brasileiro quer para o futuro. Beise disse que a
iniciativa é boa pois demonstra o que o povo brasileiro quer. Lembrou da
manifestação organizada pelos produtores de leite entre Uruguaiana e Paso de
los Libres na Argentina, e posteriormente na manifestação realizada na cidade
de Encantado/RS expondo a grande dificuldade na produção de leite. Também
citou o custo de produção do arroz, citando que o governo federal pouco se
importa com os agricultores. Também falou sobre o trabalho desempenhado pela
associação Mandala. Sugeriu que o governo federal desenvolva projetos e
encaminhe recursos para que essas associações possam se desenvolver cada
vez mais e auxiliar as famílias e as crianças portadoras de autismo.
DANIEL BERNARDY (PDT) – Elogiou a população e o prefeito da cidade de
Bagé pela iniciativa de não deixar a desordem tomar conta do município, pela

passagem da caravana do ex-presidente Lula por lá. Lembrou que os municípios
da fronteira são muito fortes na agricultura, salientando que o povo gaúcho é
trabalhador e o grande responsável por colocar o alimento na mesa de muita
gente. Ao fim, disse que o povo gaúcho merece ser respeitado.
>> A próxima sessão acontece no dia 2 de abril de 2018, às 19h.

