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O Vereador Marcelo Schroer, do MDB, saudou a todos e pediu, inicialmente, que 
todos aprovassem o seu pedido de informação, de envio de ofício ao Tesouro 
Nacional, para poderem buscar realmente os valores que o Município recebeu por 
conta do Covid. Disse que isto vem ainda mais acalentar hoje o dia, porque é o dia da 
saúde. Parabenizou estes profissionais que se dedicam diariamente e que não têm 
uma vida fácil, principalmente agora, diante desta pandemia. Parabenizou a todos os 
profissionais da saúde novamente, em especial os do Município. Voltando a questão 
do Covid, salientou que gostaria novamente de se manifestar em prol dos agricultores, 
pois acredita que o Executivo poderia pensar em alguma forma de ajudar os 
agricultores, a agricultura familiar, porque eles também tiveram perdas por conta da 
pandemia, do Covid. Falou que assim como aprovaram aquele projeto de auxílio a 
alguns comerciantes, acha que essa categoria também merece um auxílio, porque ela 
trabalha e muito e é a que mais dá retorno para o Município. Dando continuidade, 
disse que também queria falar sobre a questão dos buracos na cidade. Comentou 
terem visto agora que recentemente o município fez uma pintura na entrada da cidade, 
que ficou muito bonito, a cidade ficou bonita, o pessoal elogiou aquilo lá. Entretanto, 
salientou questionar outras coisas, como por exemplo, na outra sessão tiveram aquele 
problema, várias pessoas ficaram falando daquela calçada na entrada da cidade, 
sendo que não adianta fazer uma pintura daquelas lá e daí fazer a calçada daquela 
forma. Em relação aos buracos que existem na cidade, falou que os mesmos são 
causados por várias questões, como rede de água que estraga, tiveram problema com 
a enchente, que levou o asfalto, porém não entende uma coisa, estão remendando as 
estradas com concreto. Disse que logo, logo a prefeitura terá de começar a comprar 
tinta preta para pintar o concreto para ficar da mesma cor do asfalto, questionando o 
porquê disso. Pediu o motivo de não terem comprado um caminhão de asfalto para 
fazer os remendos que são necessários serem feitos com asfalto. Comentou que a 
cidade está ficando feia, o turista vai chegar aqui e questionar sobre remendos feitos 
com concretos, sobre que tipo de visual é esse. Afirmou que, sinceramente, não está 
entendendo por que estão fazendo isso, sendo que não adianta vir dizer depois que é 
por não saberem a quantidade certa que precisa, daí irá sobrar, como foi dito da outra 
vez, que sobrou um pouco e fizeram um quebra molas. Disse não ser necessário fazer 
quebra mola e nem colocar fora a sobra, é só buscar dentro da cidade locais que 
precisam de remendos e existem muitos. Informou que na Reinoldo Willrich, em 
direção ao rio, colocaram concreto, na General Osório taparam buraco com concreto, 
ontem taparam mais um buraco na Fernando Ferrari com concreto. Disse que no 
acesso para a Tassinary, na Rua Anton Brentano esquina com a Olavo Bilac, onde os 
carros batiam, fizeram uma rampinha com concreto. Pediu para comprar asfalto e 
fazer uma coisa coerente, fazer direito. Disse que não é reclamar por terem feito, se é 
preciso fazer, tem que fazer, mas se quiserem ser uma cidade turística e trazer gente 
para cá, é preciso pensar em ter um pouco mais de capricho na cidade. 


