Sessão ordinária, 18 de junho de 2018.
GRANDE EXPEDIENTE:
CRISTINA ROHDE (PSDB) – Participou do jantar de formatura do curso de danças
galponeiras realizado na Vila União, parabenizando a Celetro pela realização do evento.
Falou sobre as doações realizadas ao Recanto da Vida, noticiando que as pessoas que
quiserem contribuir com a entidade, podem se dirigir ao Sicredi e preencher formulário
autorizando o desconto mensal de valor que será repassado ao Recanto da Vida.
Cristina elogiou a diretoria que está realizando um excelente trabalho na casa de idosos.
Parabenizou Dalton Hoppe que preside a entidade e todos os demais que trabalham no
local. Lembrou que na segunda-feira passada o administrador da clínica de oftalmologia,
Sr. Marcelo Santana e os médicos Rodrigo Coelho e Gilson Jung, participaram da
reunião das comissões para relatar os problemas que estavam sendo enfrentados para
que a clínica fosse referência no serviço de oftalmologia. Falou sobre os benefícios que
a referência em oftalmologia trará para a população e para o comércio local. Larger
(Progressistas) ressaltou a importância do trabalho desempenhado pelos vereadores,
que desde o início lutaram para que o município obtivesse a referência em oftalmologia.
Cristina disse que é importante que todos saibam que os vereadores sempre estão
envolvidos buscando a solução para os problemas da comunidade.
JAIRA DIEHL (PSB) – A vereadora falou sobre a situação vivenciada pelos moradores
da localidade da Rebentona que agora terão água potável, pois a rede será construída
em breve com emenda oriunda do deputado Dionilson Marcon (PT). Citou as inúmeras
obras que só puderam ser realizadas pela destinação de emendas dos deputados da
região. Jaira noticiou que a obra de rede de água da Rebentona deve iniciar no próximo
dia 30, considerando que a licitação já está homologada. Em aparte, Cristina Rohde
(PSDB) lembrou que quando a emenda foi disponibilizada ao município estava no
gabinete do prefeito Paulo Butzge, que determinou ao servidor que era preciso
encaminhar o projeto em 24 horas para o deputado Marcon. Cristina disse ter
questionado o prefeito se toda localidade seria beneficiada com a obra da rede de água,
lembrando que em reunião na comunidade da Rebentona, o prefeito se comprometeu
em fazer a rede até o final da localidade. Celso Gehres (Progressistas) recordou que os
moradores da Rebentona cogitaram adquirir o material e a prefeitura dar apenas a mão
de obra, mas considerando a totalidade da extensão, a aquisição se tornou inviável por
ser muito cara. Jaira falou que recebeu inúmeras mensagens de moradores da
localidade que disseram ter recebido a informação de que seria contra a emenda do
deputado Marcon. Justificou que é impossível tirar o recurso da Rebentona e colocar
em outro lugar e que em momento algum disse ser contra a emenda e a realização da
obra. A vereadora disse que responde por seus atos e deixou claro para os moradores
que poderá ajudá-los com R$ 1 mil, embora não tenha o valor na sua conta, frisou que
tem crédito e credibilidade. Disse que sua família sempre foi humilde, mas que sempre
teve crédito por arcar com suas responsabilidades. Frisou que se chegou onde está é
por mérito próprio e não precisou passar por cima de ninguém. Ao fim, desejou aos
moradores da Rebentona uma feliz e abençoada semana.
RUI BEISE (PDT) – Falou sobre o lançamento da pré-candidatura de Luis Carlos Heinze
ao governo estadual, ocorrido no último dia 15. Citou os alguns nomes de précandidatos ao governo e disse que tem a certeza que o estado estará bem
representado, pois todos candidatos são muito competentes. Comunicou que esteve
presente na 13ª edição do troca-troca de sementes crioulas, que aconteceu na quarta-feira,
dia 13, no salão paroquial da Igreja Matriz. Ficou contente ao saber que ao todo 27 grupos
de mulheres rurais e associação de agricultores participaram do evento. Elogiou também a

organização do troca-troca organizado pela secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, e
pela Emater e pela Embrapa. Beise se reportou às obras da Copa do Mundo de 2014 que
aconteceu no Brasil e que ainda não foram finalizadas. Criticou o mau uso do dinheiro
público no país. Falou que esteve com o prefeito Paulo Butzge na secretaria da Saúde para
falar sobre a habilitação de Candelária na referência em oftalmologia. Disse que lá
receberam a informação de que a verba para a referência de oftalmologia já estava
depositada na conta do município. Parabenizou a secretaria de Saúde, Sandra Liane
Gewehr, e o prefeito Paulo Butzge pela excelente notícia. Falou que agora resta pendente
apenas a assinatura do convênio entre o município e o Hospital Candelária para que o
serviço seja ofertado à população.
COMUNICAÇÃO DE LÍDER:
CELSO GEHRES (Progressitas) – Falou sobre o encontro do Partido Progressista que
lançou a pré-candidatura do deputado Luis Carlos Heinze ao governo estadual. Agradeceu
a presença de todos que prestigiaram o evento. Citou algumas verbas já destinadas pelo
deputado federal ao município. Também falou sobre a Copa do Mundo, afirmando que por
vezes os jogadores são tratados como heróis, mas na verdade os heróis são os agricultores
que trabalham arduamente para colocar a comida na mesa da população, heróis são os
moradores que não possuem água potável em suas residências, como na localidade da
Rebentona. Jaira Diehl (PSB) disse que ficou surpresa ao ver a simplicidade da abertura da
Copa na Rússia, comparando a abertura da Copa de 2014. Larger (Progressistas) participou
da discussão e disse que em primeiro lugar deve ser priorizada a educação e a saúde.
Aldomir (PSB) comparou o valor recebido pelos jogadores e pelos agricultores. Ao fim, Celso
Gehres falou sobre o benefício fiscal que foi concedido ao jogador Neymar, referindo que se
o povo deixa de pagar um tributo arca com todas as consequências sem receber nenhum
benefício fiscal.

>> A próxima sessão acontece no dia 25 de junho, às 19h.

