Sessão ordinária, 30 de maio de 2018.
GRANDE EXPEDIENTE:
CELSO GEHRES (Progressistas) – Também se reportou à greve dos caminhoneiros.
Celso afirmou que ficou feliz ao ver a sociedade demonstrando sua insatisfação com a
forma que o país está sendo conduzido. Falou que as pessoas precisam estar
conscientes quanto ao futuro do país, mormente nos meses que antecedem as eleições
presidenciais. Noticiou que muitos municípios do estado decretaram situação de
emergência em razão da greve. Lamentou que muitos comerciantes oportunistas
aumentaram o valor das mercadorias durante a greve. Parabenizou o proprietário do
Posto Imigrante da Vila Botucaraí, Sr. Roberto Weiss, que guardou combustível para
abastecer as viaturas e as ambulâncias da Sec. de Saúde. Frisou que a máquina pública
deve ser gerenciada com pulso firme pelos governantes. Parabenizou os brasileiros que
apoiaram a greve e que estão lutando por um país melhor.
RUI BEISE (PDT) – Beise lamentou o falecimento do Sr. Edgar Ensslin e lembrou que
o saudoso seu Éti no ano de 1952, era o centroavante do Grêmio Juventude de
Candelária, quando o time disputou o campeonato estadual de futebol amador,
conquistando o segundo lugar. Falou sobre os projetos que foram protocolados na casa
legislativa na manhã do dia 30, afirmando que por acordo de lideranças os mesmos
puderam ser apreciados na ordem do dia. Noticiou que entre as contratações de que
tratam os projetos estão vários profissionais da saúde e da educação. Disse que a
estrada da Linha do Rio está precisando de reparo. Beise disse que as demais
localidades vizinhas também estão aguardando a recuperação das estradas. O
vereador comunicou que também esteve presente no piquete dos caminhoneiros,
localizado nas margens da RSC 287. Parabenizou toda a população que se fez presente
na passeata realizada na segunda-feira, dia 28. Lamentou o fato de os hospitais terem
adiado as cirurgias que estavam agendadas há meses, fazendo a população que
aguarda de boba. Também parabenizou o proprietário do posto Imigrante da Vila
Botucaraí pela bela atitude de reservar combustível para a brigada militar e para os
veículos da Sec. de Saúde.
ALDOMIR SEVERO (PSB) - O vereador falou sobre a situação que o país se encontra,
reportando-se à greve dos caminhoneiros. Citou os diversos problemas enfrentados
diariamente pelos caminhoneiros que a cada dia são desestimulados em sua profissão,
tendo em vista o valor do combustível, do pedágio etc. Assemelhou a situação dos
caminhoneiros a dos agricultores. Refletiu sobre o mau uso do dinheiro público pelos
governantes e a corrupção que assola o país.
LURDES ELLWANGER (PTB) – Falou sobre a greve e sobre a atual situação do país.
Frisou que a paralisação organizada em Candelária foi pacífica e organizada. Também
se reportou à corrupção que atinge o país, afirmando que os políticos só pensam no seu
bolso e nos seus interesses particulares. Criticou a forma como a rede Globo retratou a
greve. Lurdes disse que está tranquila pois fez sua parte e apoiou a causa. Criticou o
presidente Temer e o ministro Eliseu Padilha. Disse que a troca de favores é o que
empobrece a política no país. Também falou sobre o sistema eleitoral do país e sobre a
urna eletrônica, recordando os boatos de que é possível manipular o resultado de uma
eleição. Frisou que o povo não deve pagar a conta pela redução do imposto do diesel,
pois o governo federal pode cortar na própria carne os gastos supérfluos, citando como
exemplo o auxílio moradia, auxílio transporte entre outros.

