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A Vereadora Sandra Fusiger, do PTB, saudou a todos e disse querer nesta noite 
evidenciar a sua satisfação em poder ter feito parte das iniciativas de reivindicações 
pela recuperação da RS129. Informou que, felizmente, deixou de ser um desejo para 
se tornar realidade, pois o Governo do Estado anunciou na semana passada, dia 
nove, a inclusão da obra no Programa Avançar, que prevê um alto investimento em 
estrutura viária, nas mais diversas cidades do Rio Grande do Sul. Falou precisar 
contar um pouco da participação deles na busca dessa conquista. Informou que, 
desde dois mil e dezessete, a administração municipal pleiteava junto ao DAER e ao 
Governo do Estado a recuperação desta via, porém, como em dois mil e dezoito houve 
troca do Governo do Estado, a obra que estava prevista para acontecer, acabou sendo 
cancelada. Desta forma, explicou que começou então uma união de esforços de 
inúmeros pedidos, incansáveis, de muitos políticos da região, sendo que foram várias 
reuniões, vários contatos, vários engajamentos. Disse que solicitaram auxílio aos seus 
deputados, abrindo um parênteses para fazer um agradecimento especial a Deputada 
Kelly Morais, do PTB, que atendeu um pedido da bancada deles e solicitou a RS129 
como uma das prioridades junto ao Governo do Estado. Informou que a bancada 
deles, do PTB, também esteve em reunião com o assessor do Vice-Governador, no 
início deste ano, assim como seus colegas que estiveram também em busca deste 
recapeamento. Anunciou que hoje se tornou realidade, a obra teve início e graças a 
um pedido atendido do prefeito, a empresa iniciou de Colinas em direção a Estrela, 
pois apesar de o investimento ter sido alto, a RS é apenas umas das prioridades e os 
recursos certamente serão limitados. Explicou que o primeiro passo do trabalho está 
sendo retirar os borrachudos, aquelas partes que ficam mais onduladas na borda do 
asfalto e após, fazer um recapeamento nos piores trechos. Disse que este 
recapeamento tem a previsão de levar entre três a quatro meses para ser concluído. 
Falou à comunidade para que fique claro que é dever do Vereador fiscalizar as ações 
do Executivo sim, e não, porque é da situação que não esteja fazendo isso. Informou 
que se reúnem, discutem, questionam, discordam, erram, erram sim, com certeza, 
porque só erra quem faz, quem se propõe a fazer algo. Afirmou que o que não aprova 
é sensacionalismo, jogar o povo contra a administração ou criar alguma situação 
desagradável, pois é conversando que se entende, é dos pontos de divergências que 
saem os melhores projetos. Comentou que os funcionários de todas as Secretarias e 
setores públicos estão sempre de portas abertas para quem quiser ir conferir seus 
trabalhos, o portal de transparência está aí, a ouvidoria. Disse que ela, no seu papel 
de Vereadora, sempre estará indo esclarecer os fatos com a pessoa competente, pois 
é onde quer chegar, é por isso que sempre batalhou e sempre encontrou portas 
abertas a esclarecimentos. Falou que a mensagem que quer deixar é que, 
independente de méritos pessoais, alcançaram um objetivo comum em prol de todos, 
todos saíram ganhando. Disse à sua querida comunidade que padrinhos agora têm 
aos montes e, realmente, muitos se empenharam, mas o que prevalece é a união de 
esforços por uma causa que é do bem comum. Espera que este feito sirva de 
alavanca para mais trabalhos conjuntos, onde sempre se busque beneficiar o todo e 
não apenas um ou alguns egos, que a letra P passe a ser de pessoa e não de partido. 
Salientou parecer utopia, mas não é, é possível, é concretizável, é a política do bem e 
só está aqui porque acredita nisso. 


