Sessão ordinária, 16 de abril de 2018.

GRANDE EXPEDIENTE:
CELSO GEHRES (Progressistas) – Elogiou a colega Lurdes Ellwanger pela
proposição de homenagem ao grupo Freundenkreis, ressaltando que a iniciativa
de valorizar a cultura e preservar a memória daqueles que trazem diversão e
entretenimento às pessoas. Comentou sobre o PIB do Rio Grande do Sul e falou
sobre a exportação do tabaco, referindo que houve um crescimento de 103%.
Citou que a soja teve um aumento de 47% com relação ao ano passado. Quanto
a instalação de nova extensão da empresa Beira Rio no município, Gehres disse
que ficou contente com a notícia mas comentou que fica preocupado com o
êxodo rural, citando que o poder público deve apoiar a agricultura. Parabenizou
o grupo vencedor da Linha Alta que conquistou o 1º lugar na olimpíada rural,
bem como a Vila Passa Sete que conquistou o 2º lugar, a Picada Escura em 3º
lugar e a Linha Curitiba que ficou em 4º lugar. Falou sobre o dia de preservação
do solo, citando que participou durante a realização da Expoagro Afubra da
reunião do comitê Pardo, cujo tema era a preservação do solo. Celso lembrou
que a forma de manejar o solo leva diretamente à preservação da água. Lurdes
Ellwanger (PTB) afirmou que também se preocupa com a questão do êxodo
rural. Celso Gehres disse que a industrialização é necessária, todavia o poder
público precisa se preocupar com o êxodo rural. O vereador noticiou que as ruas
Paul Harris e Duque de Caxias serão calçadas em breve, referindo que a
licitação já está em seus tramites finais.
RUI BEISE (PDT) – O vereador externou convite feito pela comunidade da Linha
Facão que convida a população a participar da festa que acontece no próximo
domingo, dia 22.
CRISTINA ROHDE (PSDB) – Reforçou o quanto é importante que as
comunidades tenham o seu local de encontro para realização das reuniões e
festividades. A vereadora também falou sobre o êxodo rural, citando que é
importante que o município receba mais indústrias, mas da mesma forma é
importante que o êxodo rural seja evitado. Cristina voltou a reclamar da condição
das estradas do interior. Ainda sobre a Acanjur, citou sobre a organização das
reuniões e das festividades e disse que irá conversar com o prefeito Paulo
Butzge para que este avalie a possibilidade de ceder espaço à associação para
que estes possam ter sua própria sede. Afirmou que irá batalhar para que a
Acanjur possa ter sua própria sede.
ALDOMIR SEVERO (PSB) - Agradeceu aos colegas pelas mensagens de
conforto recebidas pelo falecimento da sua mãe, ocorrido na semana passada.
O vereador falou sobre o plantão das farmácias no município, lembrando que há
anos a ex-secretária de saúde, Rosani Moura, convocou os proprietários das
farmácias para uma reunião e foi fechado acordo entre as farmácias quanto a
forma que seria realizado o plantão. Aldomir falou que a farmácia São João não
respeitou a regra que foi imposta no acordo, e por esse motivo várias farmácias
deixaram de fazer o plantão. O vereador sugeriu que seja marcada uma reunião
com todos os proprietários de farmácias do município para que haja um

consenso quanto a forma que o plantão deverá acontecer. Cristina Rohde
(PSDB) citou que pediu o envio de ofício a secretária de Saúde, justamente para
ter maior informação sobre o que está acontecendo. Aldomir referiu que é preciso
haver um acordo para que a população não seja prejudicada.
JORGE WILLIAN FEISTLER (PTB) – O vereador apoiou a colega Cristina
Rohde quanto a doação de espaço para que a Acanjur possa ter sua sede.
Feistler citou que a Acanjur não é apenas um grupo de jovens rurais, e sim, um
dos maiores e mais organizados grupos do município e da região, referindo ainda
que é a associação que contribui para que o êxodo rural seja evitado. Frisou que
é favorável a instalação de indústrias em nosso município, mas também é
favorável que seja dedicado um incentivo maior pela municipalidade a essa
associação. Celso Gehres (Progressistas) concordou com a posição do colega
e citou que todo contexto precisa ser valorizado. Feistler disse que as
reivindicações feitas pelos agricultores são mínimas, citando como exemplo as
estradas em boas condições, água potável nas localidades etc. Aldomir Severo
(PSB) concordou e disse que o poder público precisa dar incentivo ao jovem para
que este permaneça na agricultura. Feistler ressaltou que tudo que consumimos
é devido ao trabalho do agricultor. Falou sobre o calçamento das ruas Duque de
Caixas e Paul Harris, citando que tal obra só poderá ser realizada pois o
deputado Luis Carlos Heinze encaminhou emenda parlamentar para tanto. Da
mesma forma, citou que a rua 15 de novembro, inaugurada a poucos dias, só
saiu do papel porque vários deputados, incluindo o deputado Sérgio Moraes que
encaminhou emenda parlamentar no valor de R$ 400 mil, para que a obra
pudesse ser realizada. Criticou o fato de que pessoas que estão pensando em
se candidatar a cargos políticos para a eleição de outubro, estejam utilizando
recurso alheio para se promover, citando como exemplo o secretário do estado,
que veio inaugurar a rua 15 de novembro, sem sequer ter colaborado
financeiramente para a realização da obra. Ao finalizar, o vereador salientou que
o povo não é bobo e não se deixará fazer de bobo por falsas promessas
eleitoreiras.
>> A próxima sessão acontece no dia 23 de abril de 2018, às 19h.

