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Tribuna da Câmara de Vereadores de Estrela

Sessão do Dia 25/05/2015

Felipe Schossler (PPS) – Cumprimentou a todos. Parabenizou a organização do festival do
chucrute pelo sucesso do evento. Falou sobre o aniversário da colonização italiana no estado.
Agradeceu a Corsan por solucionar vazamentos no bairro Auxiliadora. Reiterou sua fala na
semana anterior, sobre os atrasos nos repasses de verbas do governo federal e que na
semana anterior não citou nome de governador, mas lembrou que o governo do estado tem
feito cortes de gastos e atrasado repasses.

Ernani Luis de Castro (PMDB) – Cumprimentou a todos. Falou sobre a visita feita pelos
vereadores ao Porto de estrela, e se disse impressionado com a estrutura e lamentou por a
mesma estar subutilizada. Parabenizou a organização do festival do chucrute pelo sucesso do
evento. Falou sobre sua decepção quanto ao desrespeito à lei de sua autoria que determinava
a colocação de panfletos apenas em locais adequados, e relatou que no início houve um
impacto positivo e uma mudança no comportamento, mas que agora já está tudo como era
antes. Andreas lembrou que o projeto na época foi aprovado por unanimidade e que essa
fiscalização não é difícil. Ernani convidou a todos para participarem do Dia do Desafio.

Paulo Roberto Birck (PTB) – Cumprimentou a todos. Parabenizou so envolvidos na
organização tanto do festival do chucrute quanto das demais festividades em comemoração do
aniversário do município. Agradeceu aos deputados e demais autoridades que vieram a Estrela
participar de algum dos eventos de festividade, pois segundo o edil, isso mostra quem são os
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políticos que não aparecem aqui só pra levar o voto. Falou sobre o evento que debateu a
política regional que ocorreu na ultima semana. Falou sobre a ampliação do prazo para
aplicação das vacinas contra a gripe e alertou as pessoas que estão no grupo de risco.

Gerson Adriano da Silva (PT) – Cumprimentou a todos. Parabenizou a organização do
festival do chucrute e de todo o governo pelo sucesso das festividades deste mês. Ressaltou a
hospitalidade do povo estrelense com os visitantes. Parabenizou a equipe da SMEL pela
organização dos jogos germânicos. Falou sobre a felicitação pelo aniversário do município
recebida do vereador Ildo Salvi de Lajeado. Desejou sucesso ao vice-prefeito que está a frente
da administração.

Andreas Hamester (PP) – Cumprimentou a todos. Destacou o bom trabalho da imprensa do
município nas matérias sobre a história do festival do chucrute e das festividades de maio.
Falou sobre os visitantes no festival do chucrute, que segundo o edil, registrou grupos de mais
de 85 cidades do Brasil, e muitos estrangeiros também, das mais diversas culturas. Ressaltou
que apesar de a organização ser da comunidade evangélica, o povo de todo o município se
envolve pelo sucesso do evento e para que os visitantes sejam bem recebidos. Ressaltou a
importância de valorizar a cultura e os costumes. Em aparte Lorena reiterou a fala de Hamester
sobre a educação observada, em especial nos jovens integrantes dos grupos folclóricos.
Hamester destacou a ineficiência da máquina publica federal como um aspecto histórico e que
isso impacta sempre nos municípios.

Paulo Floriano Scheeren (PPS) – Cumprimentou a todos. Parabenizou o Jornal folha de
estrela pelo aniversário de 16 anos. Parabenizou a organização do festival do chucrute,
destacando a homenagem às 50 rainhas do festival do chucrute. Sobre a fala de Ernani, sobre
a fiscalização quanto a entrega de panfletos, e reiterou que o problema do Brasil é o não
cumprimento das leis. Afirmou que bilhões de reais são perdidos por causa do contrabando,
que é facilitado pela pouca fiscalização. Ernani destacou que falta um pouco de boa vontade no
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caso da fiscalização dessa questão dos panfletos, pois o fiscal poderia fazer isso uma vez por
mês. Paulo se declarou favorável ao projeto que teve pedido de tramitação em urgência, pois
afirmou que é uma marca positiva para o município a realização deste campeonato de voleibol.
Em aparte o vereador Gerson Adriano da Silva destacou os bons resultados que as equipes de
Estrela vem apresentando neste esporte. Scheeren falou sobre o projeto de repasse de verbas
do município para o Hospital, mesmo em uma época em que governos federal e estadual não
estão repassando verbas. Em aparte Felipe lembrou que mesmo com a falta de repasses das
outras esferas de poder se o município não repassasse, seria muito cobrado. Scheeren cobrou
que o atendimento no Pronto Socorro que é muito demorado, e o vereador afirmou que é
preciso cobrar essas melhorias.
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