Sessão 20/01/2021
O Vereador Marcelo Schroer, do MDB, saudou a todos e disse querer falar sobre
dois assuntos, sendo um deles a indicação que fez sobre fazer a calçada na Linha
Westfália, junto com o asfalto. Afirmou que todos sabem da importância e segurança
dos pedestres e ciclistas, pois cada vez mais tem circulação de ciclistas no Município,
bem como pedestres que fazem seus exercícios diários. Falou ser uma preocupação
porque naquele local haverá também um tráfego muita grande de veículos. Comentou
que no momento em que esse asfalto estiver pronto, provavelmente, várias pessoas
que se deslocam de Roca Sales a Imigrante ou de Imigrante a Roca Sales, usarão
esse trajeto para fazer o corte, sem passar pelo centro do Município. Sendo assim,
afirmou reforçar mais ainda a importância de ter a segurança, porque existem várias
pessoas que moram naquele local e necessitam dessa segurança. Quanto ao seu
segundo assunto, disse ser a respeito da RS129. Salientou ter lhe chamado muito a
atenção ao chegarem lá e não ter nenhuma informação de que houve algum pedido
depois da enchente. Informou que faz mais de meio ano que a enchente arrancou
parte o asfalto em direção a Estrela, que o asfalto está cada vez pior e não viu
nenhuma atitude concreta do Município para resolver esse problema, mal e mal ficam
largando pó de brita nos buracos. Falou que para o Município de Colinas isso é uma
vergonha, não podem ser um Município que quer trazer gente para cá, de turismo,
pois do jeito que está não tem como, precisam tomar uma atitude. Disse que com a
situação atual pode causar acidentes, estourar pneus, quebrar roda, enfim. Comentou
que diante da falta de atitude que viu, pois não enxergou nada de diferente e da falta
de informações por parte do Poder Executivo, os Vereadores do MDB e a diretoria do
MDB de Colinas pediram uma audiência com o Secretário dos Transportes, Juvir
Costella, e com o diretor geral do DAER, Luciano Faustin da Silva. Falou que na terçafeira, pela manhã, sua comitiva foi atendida pelo Secretário e pelo diretor, sendo que
participaram da audiência o Vice-Presidente da Câmara, Juliano Kohl, o Vereador
Valmir, ele e João Roberto Frielink em nome do MDB municipal. Ressaltou que os
Vereadores Fabiel e Rodrigo também já estavam preocupados com isso e,
infelizmente, não conseguiram ir junto, pois tinham compromissos particulares, mas
também sabem dessa necessidade. Informou que na oportunidade entregaram um
documento assinado por todos os Vereadores do MDB, pedindo urgência no
recapeamento da RS129, da divisa com Estrela até a sede do Município. Disse que
irão trabalhar com união, unindo esforços, mas atitudes precisam ser tomadas.
Afirmou que eles, Vereadores do MDB, são taxados como oposição, porém não são
oposição, querem o bem do Município. Comentou que graças à ida deles, com tudo
que falaram e mostraram, o Secretário ficou sensibilizado e determinou ao diretor do
DAER a inclusão dessa obra nas obras emergenciais do Estado. Disse terem saído de
lá com a garantia deles de que essa obra iniciaria dentro do mês de fevereiro ou no
início de março. Falou ter sido uma gratificação terem ido lá e conseguido isso, ficaram
felizes pela recepção que tiveram e torce para que realmente cumpram com o que
prometeram. Salientou que se tiver mais audiências lá, será bom, torce para que eles
falem o mesma coisa para quem for, mas de antemão pode dizer que essa foi a
garantia que foi dada a eles.

