
ATA Nº 023/2018

Aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro de 2018 (dois mil e dezoito), às 18h30min

(dezoito horas e trinta minutos), na Sala de Sessões da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do

Sul, RS, com a presença de 9 (nove) Vereadores, reuniu-se ordinariamente o Poder Legislativo.

O  presidente  ADRIANO  ANTÔNIO  SCHNEIDER  iniciou  a  sessão  saudando  a  todos  e

invocando o nome de Deus. Primeiramente foi realizado o juramento de posse e foi empossado

o Vereador Sidnei Tietze.  Em seguida foi apreciada a ATA Nº 022/2018 da Sessão Ordinária.

Os  Vereadores  receberam a  Ata com antecedência,  com consequente  leitura  e  análise,  foi

aprovada  por unanimidade. EXPEDIENTE: Foram lidas  correspondências  recebidas  no

período de  22 (vinte  e  dois)  de  novembro a  05 (cinco)  de dezembro de  2018,  merecendo

destaque:  Ofício da Prefeitura Municipal comunicando as férias do senhor Prefeito  Lairton

Hauschild entre os dias 14 a 27 de janeiro de 2019, ficando para definir futuramente o restante

do gozo  das  férias,  que  será  comunicado  previamente.  Durante  o  período  de  afastamento,

responderá como Prefeito em exercício o Vice-Prefeito João Henrique Dullius. Solicitação do

Senhor José Ordalino Wollmuth para o uso da Tribuna Livre na Sessão Ordinária do dia 05 de

dezembro com o fim de homenagear o Senhor Francisco Wollmuth (in memórian). Ofício do

PSDB informando que o 1º Suplente de Vereador Celso Batista dos Santos não assumirá a vaga

do Vereador Licenciado no mês de dezembro, Sérgio Luís Backes. Ofício do PSDB informando

que o 2º Suplente de Vereador Paulo Antônio do Nascimento não assumirá a vaga do Vereador

licenciado no mês de dezembro, Sérgio Luís Backes. Ofício do PSDB informando que a 3ª

Suplente de Vereador Virlene Inês Diehl não assumirá a vaga do Vereador licenciado, Sérgio

Luís  Backes.  Ofício  do  PSDB  informando  que  o  4º  suplente  de  Vereador  Sidnei  Tietze,

assumirá a vaga do Vereador licenciado Sérgio Luís Backes no período de 30 (trinta) dias, a

contar de 01 (um) de dezembro de 2018. Ofício da AVAT convidando o Senhor Presidente e os

Senhores Vereadores para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 14 (quatorze)

de dezembro de 2018 em Encantado, para aprovação do de demonstrativo contábil do exercício

de apresentação do parecer do conselho fiscal, assuntos gerais e eleições 2019. Indicação nº

029/2018 do  Vereador  Gustavo  Henrique  Richter,  que  indica  à  Administração  Municipal,



através do Setor de Trânsito, implemente um redutor de velocidade do tipo faixa elevada ou

quebra-molas, na rua Emílio Treter Sobrinho, próximo à entrada da rua João Lauro Olbermann,

no  bairro  Glucostark.  Justificando  a  indicação,  tendo  em  vista  que  é  uma  via  reta  e  os

motoristas não respeitam o limite de velocidade, sendo um perigo constante a quem trafega

pelo local. Já houve acidentes e, para evitar outros futuros, é necessário esse redutor. Indicação

nº 030/2018 do Vereador Sidnei Tietze,  indicando à Administração Municipal que estude a

viabilidade  de  implementar  uma área  de  lazer  no  bairro  Glucostark,  em uma destas  áreas

disponíveis: no cruzamento da rua Albino Fleck com a rua Silvestre Aloisio Siebenborn; na rua

Silvestre  Aloisio  Siebenborn,  ao  lado  da  EMEF  Jacob  Sehn;  na  rua  Silvestre  Aloisio

Siebenborn, em frente à DaTia alimentos.   

ORDEM  DO  DIA: O  Projeto  de  Lei  Nº  124-02/2018 QUE  INSTITUI

TEMPORARIAMENTE TURNO ÚNICO EM SETORES DO SERVIÇO MUNICIPAL E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, em discussão: “Jair: Presidente, não sei quem é o líder de

governo, hoje, do partido de vocês, quantas máquinas irão ficar disponíveis para o fechamento

de silos? Quantas irão trabalhar no turno integral? Ou a fechação de silos também é só em

horário único? Isso é uma coisa que briguei muito na Administração passada,  eu acho que

deveria ter dois operadores trabalhando em turno normal, a fechação de silo é uma coisa que

não pode ficar para trás, se não vai acumular, e já começou agora, já fiquei sabendo hoje que

tem mais de 100 (cem) chamados para fechar silos, imagina se é turno único. Isso eu queria

saber, será que alguém vai me responder?  Adriano: Eu acredito que o turno único será para

todos do parque de máquinas, eu entendo sua colocação, então, nessa parte, o prefeito não pode

se manifestar. Jair: por mim pode responder, só quero saber se vai ficar uma ou duas máquinas.

Ubirajara: Quero colocar que ali  no final está só em caso de emergência,  então está bem

esclarecido, não está especificado quantas máquinas terá, só está dizendo que terá máquinas em

caso de urgência. Jair: Se fizer turno único as máquinas não trabalharão à tarde? Vocês vão ver

o que vai explodir com os produtores do interior. Então foi mal, eu acho muito errado.  João

Celso: Concordo com o colega Jair, essa é minha preocupação também, já falei isso na sessão

passada,  o  pessoal  está  muito  preocupado com isso,  primeiro  com a  deficiência  de  nossas

máquinas que a gente tem, e segundo, agora vai ser turno único, e acho que temos que colocar

uma emenda nesse projeto, caso alguém consiga responder melhor essa questão aí. Outra coisa

que  quero  pedir,  esse  turno  único  se  enquadrará  os  funcionários  terceirizados  também?

Adriano: Não, só concursados. João Celso: Então fica essa pergunta no ar, como o colega Jair



mencionou bem, temos que ver do fechamento dos silos, é uma grande preocupação, vamos

entrar em uma época em que o pessoal realmente precisa das máquinas, a gente já não tem as

máquinas à disposição, que é um problema sério, e aí com esse turno único, nesse setor teremos

problema. Presidente passou a palavra para a  Assessora Jurídica Adriana Isabel Schossler:

No parágrafo único do artigo primeiro consta que a critério e no interesse da Administração o

cumprimento da jornada poderá ser realizado no turno inverso. Então assim, se a Administração

entender que é necessário deixar a máquina no turno da tarde. Era isso que o senhor queria

saber, né?  Jair: Mas uma máquina não vai suportar. Adriana: Pela lei tem como, então acho

que  fica  a  sugestão  dos  Vereadores  para  que  a  Administração  Municipal  pense  nessa

possibilidade de ter de manhã e de tarde, tem como. Ubirajara: não é que tem que trabalhar de

manhã e de tarde, o turno é de manhã ou de tarde. João Celso: Ubirajara, acho que assim, as

máquinas  ficarão  à  disposição  de  manhã  e  de  tarde.  Ubirajara: A Adriana  explicou bem,

estamos votando turno único, turno único só pode ser de manhã ou de tarde, pode passar para

de manhã ou de tarde, vai continuar o turno único, a mesma coisa, não é verdade? João Celso:

Mas se trabalharem 6 horas de manhã ou 6 horas de tarde não vai mudar nada, vai ter essa

deficiência. Milton: Também estou preocupado com isso, é meu ramo também, e os produtores

já começaram a fazer silo, acho que pelo que a Assessora falou e pelo que vi aqui no artigo

primeiro, tem como manter dois funcionários no turno da manhã e dois no turno da tarde, isso é

viável,  sempre deu certo e com certeza dará novamente.  Ubirajara: Não pode, isso é dois

turnos,  tem que  ser  um só,  devia  ter  conversado  com a  Administração  antes.  Anastacia:

Também penso que irá prejudicar muito os agricultores, porque é a safra, mas assim, acho que,

certamente, a Administração tem isso claro, que vai se fazer um turno que se proporciona para

todos, mas fica a nossa dúvida de Vereador.  Sidnei: Foi feito algum estudo que se com essa

implementação do turno único irá acarretar em deficiência aqui no centro em atendimento à

população. Adriano: Não, não, o turno único é feito para redução de custos, todo ano é feito

para redução de custos, a máquina não precisa fazer o trajeto de ida e volta, principalmente no

interior,  mas no centro pode acarretar  também, mas o pessoal  se programa que será só de

manhã.  Ubirajara: Acho  que  vai  ficar  turno  único,  porém  que  deixem  mais  máquinas

disponíveis para a Agricultura nesse período, aí sim eu concordo, porque o turno o único foi

feito toda a vida em Cruzeiro, não é que o Prefeito está copiando, sempre foi feito, de manhã ou

de tarde, que a gente peça para a Administração para que o secretário da agricultura ou quem

for, deixe mais preparado para ele as máquinas para acompanhar a demanda que vai ser mais



rápida, as máquinas irão continuar fazendo, temos mais colonos, disponibiliza mais dois ou três

caminhões para o secretário da agricultura fazer o serviço, daí vamos tampar um e destampar

outros,  é  ilegal.  João  Celso: Se  votarmos  o  turno  único,  não  vai  acarretar  em problemas

jurídicos? Adriano: Não, isso já existe. João Celso: Vamos votar o turno único, e além disso,

deixar mais máquinas à disposição para trabalhar essas horas a mais? Adriana: Dentro do turno

único, o que o Vereador quis dizer foi o seguinte: tem 6 máquinas, digamos, coloca 4 para

agricultura e 2 para as obras. Ubirajara: Dentro do turno único eu disse, não pode alterar nada,

isso que eu disse. Adriano: Não pode alterar nada, em nenhum momento, deixa as 4 máquinas

para a agricultura e 2 para obras, conforme a demanda. João Celso: conforme a demanda, isso

sim. Jair: Alguém pode me responder quantas máquinas tem em funcionamento?  Ubirajara:

Encaminhar um ofício para pedir. Adriano: Isso, podemos encaminhar um ofício. Jair: Porque

eu vejo como ele falou, colocar mais máquinas na agricultura, tem que ver quantas máquinas

tem. Sidnei: Antes dessa implementação do turno único não deveria ser feito um estudo, um

planejamento de como iria proceder depois do turno único com essas dúvidas todas. Adriano:

Eu acho que não.  Ubirajara: Sidnei, eu nem sou do partido do Prefeito, mas estou a mais

tempo aqui, sempre foi feito assim, sempre foi feito a mesma coisa, é o normal, cada ano, um

ano era época de seca, outro de chuva, as Administrações faziam igual, a Anastacia e o Tio

estavam aí, mas trabalhando em cima disso, a Administração tem o poder de fazer e a gente só

de dizer sim ou não ou fazer emendas. O turno único já vem de várias Administrações, desde o

tempo do Rudimar, de outros Prefeitos, porque é um meio e final de ano que enche, a folha fica

pesada,  o  Município  consegue  poupar,  poupar  valores,  poupar  até  luz,  combustível.  João

Celso: Ubirajara, com certeza também tivemos problemas, tinha produtores com silos abertos

4, 5 dias e não tinha máquina para isso. Vamos criar mais esse problema? Adriano: Esse é o

fato que a agente está tentando encaixar para conseguir deixar mais maquinário para onde for a

demanda maior, que é o caso da agricultura, então faremos de tudo para atender essa demanda,

que é fechamento de silagem e outras coisas, o problema muitos fatos o ano passado, no ano

passado em novembro tivemos 380 mortes de animais e temos 365 dias no ano, muitas vezes é

um nos lotes,  no  mesmo dia  outro no 25 de  julho,  então  a  máquina  fica  perdendo tempo

andando. Esse é o fato, eu entendo a preocupação, de deixarmos mais máquinas para o interior,

para questão de silagem em janeiro e fevereiro, que é “pauleira”.  João Celso: Porque se tu

olhar hoje, já temos problemas para atender a demanda, e aí imagina em uma safra de silo,

quando o produtor liga e já quer ser atendido, então teremos esse problema. Eu concordo com o



turno único, isso vai beneficiar a Administração, o setor financeiro, eu concordo que o dia será

mais aproveitado, não tem essa ida e vinda de levar funcionários, a despesa cai. Mas acho que

nesse projeto o coloco novamente vai sofrer. Então, queria uma solução hoje, sair daqui com

isso resolvido, nós vamos ter máquinas para suprir isso?  Jair: Presidente, quero deixar bem

claro, eu não sou contra o turno único, sou a favor, só estou preocupado com o pessoal. Sidnei:

Essa colocação que quero fazer também, não sou contra o turno único, mas acho que deveria

ser  feito  um planejamento  antes,  tantas  máquinas  vão  para  isso,  tantas  para  aquilo,  daí  já

viemos preparados e sabendo. 

Em votação, o PROJETO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 

O Projeto de Lei Nº 125-02-2018 QUE ACRESCENTA § 3º NO ART. 19 DA LEI Nº 844-

01/2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, não teve discussão. Em votação, o PROJETO

FOI APROVADO POR UNANIMIDADE.

O Projeto de Lei Nº 126-02/2018 QUE AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPE-

CIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão: “Ubirajara: Um comentário só, vê

como foi tão boas as nossas viagens à Brasília,  dos colegas Vereadores, os Vereadores fizeram

parte dessas emendas, todos que foram lá trouxeram, muitas vezes o pessoal fala que os Verea-

dores à Brasília, foram lá passear, nós trouxemos não sei quantos milhões de emendas, está

tudo no Município, foi um trabalho em conjunto dessa equipe e desse pessoal que viajou, da

equipe de organização, tem mérito o Secretário de Planejamento Israel, como o Alan daqui da

Câmara que ajudou a fazer, a Dani, pessoal aqui da Casa. É muito orgulhoso dizer, meu candi-

dato José Otávio que eu fiz campanha não passou, mas deu carro, deu uma retroescavadeira,

então é importante que cada um pegou suas emendas, é importante que o povo fique sabendo

também quem deu e quem não deu, pena que isso não pôde acontecer antes da eleição, foi tan-

tos votos para candidatos que não deram nada, e os que deram, não passaram. Porque não po-

dia, tinha a lei eleitoral. Temos que até mandar um ofício agradecendo as pessoas que nos de-

ram, não deram para mim, deram para o Município, o Prefeito também foi lá, visitou, isso que é

importante, a união que tivemos até hoje para trazer essas verbas, em muitos anos não vinha

nada, só iam, mas não traziam nada. Parabéns a todos nós que fomos lá, viajamos mas trouxe-

mos e gastamos. Eu era sempre contra, tu sabes que eu era sempre contra, mas depois vi que a

coisa tem que ser assim, se não ir lá, não ganha.  João Celso: É Ubirajara, é resultado de um



trabalho que a gente está fazendo aqui, está de parabéns, é um projeto que a gente gostaria de

aprovar mais vezes, porque, querendo ou não, é difícil a gente sair daqui com as pessoas achan-

do que a gente vai realmente lá para passear, se divertir, só que é puxado, é uma semana inteira

de pedalada, com gente que a gente não conhece, batendo nas portas, mendigando, para conse-

guir esses recursos. E foi o que a gente fez, bateu nas portas, não teve vergonha na cara, fomos

lá para realmente conseguir essas emendas. Essa equipe de Vereadores, tem Vereador que não

se faz presente, mas fez a sua parte, acho que vamos fechar um ano de sucesso aqui em Cruzei-

ro do Sul, foi um trabalho bem feito, como você falou, do Moccelin, dos nossos assessores, que

deixaram a gente pifado lá em Brasília, isso é muito importante, isso a gente tem que ver, que

eles deixaram as coisas nas nossas mãos. Então, quero agradecer aos Deputados, vai vir mais

emendas por aí, com certeza, e continuar esse trabalho, Presidente, é essa união que a gente tem

na Câmara de Vereadores que está dando esse resultado. Obrigado. Adriano: Vou dar uma co-

locação, nesse fato, eu lembro Vereador João Celso, eu, você e o Vereador Ubirajara, a gente

nem conhecia o Cajar Nardes, chegamos lá, batemos na porta dele, ele se encontrava no Gabi-

nete, ele prometeu para nós, o único que prometeu e disse que iria mandar uma emenda, que

iria ajudar, sem conhecer e não era de partido nenhum da nossa Câmara. E esse recurso já está

sendo investido na metade de uma retroescavadeira que será utilizada para fechar os silos lá na

frente. Quanto mais pessoas puderem irem atrás, porque se nós ficarmos sentados aqui, na nos-

sa Sessão, não correr atrás do recurso, eles não irão oferecer para a gente. Então, ano que vem,

é um ano bom para a gente ir atrás de recursos para fechar o ano com muitos recursos no nosso

Município. Ubirajara: Só para colocar, tivemos a grande honra de fazer o Jair Bolsonaro conhe-

cer Cruzeiro através de nós três, não foi? Nós fizemos um trabalho bonito, hoje a gente tem

amizade com ele, o “Monga” sabe, a gente foi, tem que agradecer ao Gilson Conzatti também,

Presidente da UVB que deu carro para nós com um funcionário dele para nos levar no primeiro

dia, nos levou lá na assembleia, a gente não sabia nem onde era, não é verdade? Outro que de-

vemos muita obrigação é o pastor Carlos Gomes, um cara que foi lá e nos deu uma emenda, né,

Gustavo? O Gustavo participou, então, foi outra pessoa que aqui em Cruzeiro poucas pessoas

ajudaram, um cara que merecia, então acho assim, temos que agradecer quem nos ajudou, tem

uns aí que ah, é do meu partido, fizemos campanha, eu até disse para a Adriana esses dias, hou-

ve muito pouco empenho para quem nos ajudou, deveríamos ter pegado e vestido mais a cami-

sa, eu peguei um que sempre trabalhei, vi vários amigos meus, gente do meu partido, que pega-

ram cada um, um, por interesse próprio e não por interesse do Município. Nós fizemos um tra-



balho bonito por interesse do Município, é isso que eu acho importante. João Celso: Reforçan-

do do Cajar, que quando a gente entregou a emenda, você está lembrado, era para vir um cami-

nhão pipa, não podíamos ter pressa, né, Ubirajara? E ele ligou, ele disse em poucas palavras:

“já que eu não me reelegi, mas eu tenho esse compromisso com vocês aí, vou mandar um di-

nheiro” e que ele não iria conseguir esse caminhão pipa, então assim, a humildade que ele teve

com nós, isso tem que levar em conta também. Milton: Eu também queria salientar essa ida dos

Vereadores à Brasília que é de suma importância. Então, hoje, são quase R$ 500.000,00 (qui-

nhentos mil reais) e tem muita coisa empenhada, tenho certeza que par ao ano que vem vai libe-

rar muito mais verba e não fomos em vão lá, como o Bira falou, muita gente acha que a gente

vai lá para passear, mas lá é complicado, ficamos 4 ou 5 dias correndo direto, lembro que eu e a

Adriana ficamos sem almoço um dia para conseguir resolver um problema da educação e deu

certo. Então, vale a pena os Vereadores irem lá, os resultados estão começando a aparecer, tem

aqui duas emendas dos Deputados Alceu Moreira e José Fogaça, que a gente batalhou muito

para isso acontecer, e hoje a gente está colhendo os frutos disso, então, fico muito nessa Sessão,

antes do fim do ano ainda ser aprovado isso aqui, então, estão de parabéns todos que foram lá

trabalhar e os Deputados também, agradecer eles que nos ajudaram. Anastacia:  Eu também

quero me referir a essa questão da ida à Brasília, porque muitas vezes a gente é criticado, a gen-

te deixa a família e vai a serviço, e eu coloco assim, até para a Mesa Diretora, ou a nossa equi-

pe aqui, a Secretaria, para fazermos uma relação para a nossa próxima e última sessão para co-

locar quanto realmente veio dos Deputados que cada um trouxe, não par cada saber o que cada

um trouxe, mas para sabermos o que trouxemos para o Município, o total, fazermos uma rela-

ção e nós divulgarmos isso, porque nós divulgamos a nossa saída mas não divulgamos o que

trazemos, então que nosso Presidente faça isso. Jair: Eu também Presidente, eu até pediria que

mandasse um ofício para cada Deputado para agradecer à todos eles, eu acho muito interessante

e eles irão sentir que estamos lembrando deles ainda. Apesar de que como ele disse, o meu tam-

bém não passou, mas, cumpriu com a palavra e eu acho que era bom mandar um ofício agrade-

cendo eles. Ubirajara: Antes que termina o mandato e eles saem de lá. ”

Em votação, o PROJETO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE.

Projeto de Lei Nº 010/2018 do Poder Legislativo que DENOMINA LOGRADOURO PÚBLI-

CO COMO RUA FRANSCISO WOLLMUTH. 



Projeto não teve discussão. Em votação, o PROJETO FOI APROVADO POR UNANIMI-

DADE.

Projeto de Lei Nº 011/2018 do Poder Legislativo que DENOMINA LOGRADOURO PÚ-

BLICO COMO RUA WERNO IGNÁCIO KLEIN.

Projeto ficou retido para cumprir prazo regimental.

Requerimento Nº 010/2018 do Vereador SIDNEI TIETZE, solicitando à Mesa Diretora que en-

vie ofício à Secretaria Municipal da Saúde solicitando que o Secretário de Saúde com algum re-

presentante delegado por ele faça o uso da Tribuna para explicar sobre o funcionamento do pro-

jeto Mais Hortas. No espaço de comentários do autor: “Senhor Presidente, estive conversando

com a autora desse projeto, e ele me pareceu bem próprio para o nosso Município e nos atrairá

bastante benefícios e como é ela que está desenvolvendo esse projeto, está funcionando em

uma comunidade e duas escolas, eu acho que seria interessante ela vir nos explicar para nós pu-

dermos entender e auxiliarmos na ampliação desse projeto. Em votação, o REQUERIMENTO

FOI APROVADO POR UNANIMIDADE.

Pedido de Licença Nº 007/2018 do Vereador MILTON IRINEO WEILER, para desempenhar

cargo de Secretário Municipal, conforme preceitua o Art. 18 do Regimento Interno, item I, alí-

nea “A”, a contar de 15 de dezembro de 2018 por período indeterminado, com a convocação do

suplente de forma do Art. 19 do citado estatuto regimental desta Casa. 

Em votação, o PEDIDO DE LICENÇA FOI APROVADO POR UNANIMIDADE.

EXPLICAÇÕES  PESSOAIS  E  USO  DA  TRIBUNA: José  Ordanilo  Wollmuth

(representante da família de Francisco Wollmuth homenageado com nome de rua): “Meu

nome é José Ordanilo Wollmuth,  sou neto  de  Franciso Wollmuth,  inicialmente gostaria  de

saudar o Presidente da Câmara de Vereadores, Senhor Adriano Schneider e assim aos demais

Vereadores, especialmente ao Vereador que nos auxiliou em relação ao projeto, Senhor Milton

Weiler, não esquecendo de agradecer aos demais presentes e assim, aos familiares. O projeto

em  que  nos  referimos  no  início,  está  relacionado  a  concessão  de  uma  placa  no  Distrito



Industrial,  de  Linha  Primavera,  com o nome de  Senhor  Franciso  Wollmuth,  meu  avô,  em

homenagem a tudo que ele fez e por ter sido uma pessoa prestativa na comunidade, como na

construção da igreja de 

São Rafael, na qual ele era sócio e membro da diretoria, assim como na igreja, ele também

participou como membro da diretoria da Sociedade Recreativa Esportiva São Rafael, visto que 

sempre  foi  uma  pessoa  muito  ativa  na  comunidade.  Apesar  do  pouco  tempo  que  tive  de

convívio com ele, são boas as recordações que possuo da pessoa dele, sempre foi honesto,

sincero  e  de boa  índole,  sempre  em prol  do  mais  certo.  Ele  era  muito  cumpridor  de  seus

deveres, era um pai de família muito correto que pregava pelo respeito e honestidade, ele criou

7 filhos, um deles ainda vivo, que seria a Ilse que está sentada aí com nós, e vários netos,

muitos  deles  seguiram  os  passos  deles  atuando  nas  diretorias  das  comunidades.  Assim,

solicitamos aos senhores Vereadores presentes, a aprovação para concessão do nome do Senhor

Franciso Wollmuth em uma das ruas do Distrito Industrial, interior do Município. Dessa forma,

meu muito obrigado”.

Gustavo  Henrique  Richter: “Quero  saudar  o  Presidente  da  Mesa  Adriano  Schneider,  da

mesma forma os colegas de bancada, assessores, secretários. Primeiramente vou saudar o nosso

colega Sidnei, espero que você possa exercer um excelente trabalha nesse período que você

exercerá nessa Casa. Falando um pouco da Indicação, Presidente, foi um pedido do seu Roque

Olbermann e da mesma forma sua esposa a Gládis me fizeram em relação àquela rua ali, acho

que durante esse período que estamos nessa Casa, vários Vereadores já pediram em relação a

redutores de velocidade, porque infelizmente hoje em dia, o pessoal parece que já sai atrasado

de casa e desconta no trânsito, a velocidade que o pessoal exerce é cada vez maior. Então, como

ocorre  e  já  ocorreu  vários  acidentes  ali,  inclusive,  acredito  que  há  2  (duas)  semanas,  a

preocupação vem aumentando cada vez mais, então foi um pedido que eles me fizeram para

que se tome alguma providência para que isso não ocorra mais. Como eu não usei a Tribuna na

última  sessão,  quero  parabenizar  o  Município  pelos  seus  55  (cinquenta  e  cinco)  anos  de

aniversário, e o que a gente espera é que o Município possa crescer cada vez mais. No mesmo

dia, também teve o desfile temático em função da ExpoCruzeiro, a qual eu tive o privilégio de

participar também, e o que a gente ouviu do pessoal é que todo mundo gostou do que viu, todo

mundo achou muito bonito e a gente espera que isso continue. No dia 23 (vinte e três) teve o

baile das soberanas, e eu queria aqui parabenizar à todas as candidatas que participaram, eu



acho que já  é  uma vitória  cada  uma das  candidatas  colocar  o  seu nome à  disposição,  em

especial a Caroline que ficou 2ª (segunda) Princesa, a Maria Eduarda 1ª (primeira) Princesa e a

Amanda que ficou Rainha, a qual eu posso dizer com orgulho que é sobrinha e afilhada e que

eu fico muito contente por isso. Eu queria também agradecer a Infosul Informática que foi a

empresa a qual ela participou, juntamente com 

a Carol e toda sua equipe que fizeram um excelente trabalho e não mediram esforços, enfim, a

todos que de alguma forma ou de outra ajudaram para que ela pudesse obter essa conquista. No

dia 25/11 (vinte e cinco do onze), que foi no domingo, teve o show de dança sob o comando da

professora Patrícia que a cada ano atrai novos adeptos, então eu acho que isso é sinal de um

trabalho bem executado, então quero parabenizar a professora e toda sua equipe pelo espetáculo

que deram.  Futsal  que teve a  final  na  semana passada,  queria  aqui  parabenizar  a  todas  as

equipes participantes também, em especial ao Cruzeirinho/Jornal de Cruzeiro na categoria sub-

16 e ao “Ñ Tylude” na categoria força livre que foram as equipes que se sagraram campeãs.

Como o nosso Vereador Sérgio hoje não se encontra, mas sempre comenta em relação a bocha,

sábado terá o primeiro jogo da final, entre Tamoio e Arroio Grande e eu convido a todos para

quem quiser  participar  e  assistir  um grande jogo de bocha,  estão todos convidados.  Quero

também, para finalizar, deixar um convite à todos, no próximo domingo dia 09/12 (nove do

doze) terá a festa anual do Esporte Clube Independente, estamos vendendo cartões antecipados

no valor de R$ 20,00 (vinte reais), quem quiser adquirir e na parte da tarde a atração fica por

conta do musical “Art Show”, então sintam-se todos convidados. Agradeço o espaço Presidente

e um boa noite a todos. ”

Milton Irineo Weiler: “Saudando o Presidente da Casa Senhor Adriano Schneider, saúdo todos

componentes da Mesa, Vereadores, Vereadora, em especial a família Wollmuth que se encontra

em massa aqui, o Prefeito que sempre nos orgulha com sua presença e a todas as pessoas que

aqui se encontram. Falar primeiro um pouco do projeto 126 que autoriza a abertura de crédito

para aquisição de máquinas, já comentamos antes sobre o projeto e então, realmente, isso é um

prazer a gente comentar isso, a gente foi diversas vezes à Brasília, duas vezes eu já fui, os

resultados já vieram, emenda para o hospital inclusive. Então hoje, a gente fica muito feliz em

poder aprovar um projeto desses para aquisição de mais máquinas para o Município, a gente já

teve uma discussão antes, por causa da falta de máquinas, então, tenho certeza que com mais

essas  máquinas  vindas,  duas  retroescavadeiras  principalmente,  que  sempre  é  pequena  a



demanda que tem, eu tenho quase certeza que para o ano que vem o Município vai dar conta de

atender a todos os agricultores. Agradecer mais uma vez os Deputados que nos mandaram as

emendas, e agradecer e parabenizar à todos os Vereadores que foram à Brasília em busca disso,

então, os Deputados do meu partido que são o Alceu Moreira e José Fogaça e que seja enviado

um ofício para eles em forma de agradecimento. Falar da denominação da rua do Wollmuth,

seu Francisco, 

então  foi  um ato  que  eu  fiz  com muito  prazer,  a  pedido  do  meu  primo  o  Ordanilo,  que

compareceu e  falou na Tribuna,  então eu acho que é  sempre gratificante homenagear  uma

pessoa que teve sua participação na comunidade, então, fica hoje o nome dele naquela rua que é

muito importante e as próprias empresas estão pedindo para que todas aquelas ruas tenham um

nome, fica mais fácil também. Agradecer a todas as pessoas que vieram aqui, da família, nos

prestigiar, e que isso se repita mais vezes, acho que a casa nunca esteve tão cheia como hoje na

sessão, é muito bom vir aqui e assistir o que os Vereadores estão fazendo, hoje é importante, na

próxima Sessão tem mais uma votação de nome de rua, do seu Klein, que é muito importante

também e que essas pessoas venham mais vezes. Falar um pouco do meu pedido de Licença, de

repente uma despedida hoje, como Vereador, durante um tempo, pelo menos, pedido do Senhor

Prefeito que eu agradeço muito por se lembrar do meu nome, da minha pessoa, para assumir

uma secretaria, é de grande importância que eu sei, a Secretaria da Agricultura, então eu quero

deixar um agradecimento e até um pedido de desculpas àquelas pessoas que votaram em mim

para ser Vereador, mas dizer ao mesmo tempo à elas que de repente como Secretário eu posso

fazer muito mais por elas que como Vereador. Então, quando eu assumir a Secretaria tenho

certeza que juntamente com a Administração, tenho certeza que conseguiremos fazer um bom

trabalho. Esperamos que tudo dê certo e o Município cresça ainda mais com isso. A todos

Vereadores, eu quero pedir desculpas se eu fiz alguma coisa de errado com alguém, eu tenho

certeza que, praticamente todas as sessões, eu estarei presente para assistir. Então, como é a

última sessão que irei participar esse ano, quero desejar a todos cruzeirense um feliz natal e um

próspero ano novo, que seja um ano de muita paz e muita alegria à todos. Obrigado a todos. ” 

Leandro Luis  Olbermann: “Saudar  da  Mesa,  Adriano Schneider,  demais  componentes  da

Mesa,  jurídica,  secretária,  Vereadores,  Vereadora,  suplentes  de  Vereador,  Presidentes  de

partidos, Prefeito Municipal e demais pessoas aqui presentes. Para começar, quero desejar as

boas-vindas e um ótimo trabalho ao suplente e hoje Vereador, Sidnei. Já que não fiz o uso da



tribuna na última Sessão, quero agradecer o trabalho prestado nessa Casa pela Secretária do

Legislativo, Daniela Mallmann, que pediu para sair por motivo de outro emprego e desejar a

ela muito sucesso na nova jornada. Quero que a Mesa faça um ofício e mande para a empresa

de telecomunicações OI, referente à demora de reativar o serviço de telefonia fixa e sinal de

internet, principalmente no bairro Glucostark, onde família e pessoas ficam três semanas, sem

contato e sem sinal, e no fim do mês vem a conta sem nenhum desconto, a conta vem cheia,

isso não deve ficar assim, tem que ter  justificativa para isso.  Parabenizar  a Administração,

Secretaria da Educação, toda a equipe que está à frente dos trabalhos da ExpoCruzeiro 2019,

pelo desfile do dia 22 (vinte e dois), aniversário do Município, 55 (cinquenta e cinco) anos,

juntamente com as candidatas a soberana,  e da mesma forma, agradecer a Administração e

Secretaria de Esportes,  Educação, pelo campeonato de futsal  que foi um sucesso,  que teve

como homenageado José Ignácio Wolschick 

e todas às equipes participantes. Como é triste você vir para o centro de sua cidade e ver o

trabalho de decoração natalina feita por pessoas voluntárias com tanto amor, ser destruído por

vândalos. Isso define em uma palavra só: educação, aquela que vem de casa. Dizer que estou

muito feliz em poder aprovar o Projeto de Lei Nº 010/2018 da rua Francisco Wollmuth, uma

homenagem justa  e  merecida,  parabéns  aos  familiares  e  ao  autor,  o  colega  Milton  Weiler.

Também quero  me manifestar  sobre  a  fala  na  tribuna do suplente  de  Vereador  José Paulo

Mallmann, esteve em frente a essa casa nos trabalhos por 1 (um) mês, no qual ele proferiu

sobre  o  trabalho  dos  Vereadores  de  primeiro  mandato,  eu,  João  Celso,  Adriano,  Milton  e

Gustavo. Falou sobre debates, projetos, oposição e situação dos mesmos. Quero dizer à ele que

esses novatos, juntamente com os demais com mais mandatos, trabalham juntos em prol do

Município. Dialogamos, debatemos todos os projetos, inclusive as empresas que vem para o

nosso Município são convidadas para esclarecer dúvidas sobre a sua localização e instalação. A

última empresa  que  veio  aqui,  o  Senhor  José  Paulo  Mallmann  foi  convidado,  na  qual  ele

chegou atrasado e mentiu para todos que não foi avisado pelo Assessor Jurídico da casa aqui, o

Assessor Legislativo, o Alan. E ainda falou que o Secretário Rudi Schneider disse que não

queria ele como oposição aqui dentro, o Rudi nunca falou disso, então eu queria que essas

coisas não fossem trazidas para cá, ele é para vir nessa casa trazer trabalho, porque colocar os

Vereadores de primeiro mandato e de mais mandatos, um contra o outro, contra o Prefeito, isso

não  leva  a  nada,  não  traz  nenhum desenvolvimento  para  nosso  Município.  Precisamos  de

trabalho. Para encerrar, quero desejar ao seu Milton, um bom trabalho na Secretaria e obrigado



por ter participado esses 2 (dois) anos, sucesso. Para hoje era isso, boa noite a todos. 

Ubirajara da Silva Marques: “Primeiramente saúdo a Mesa, Presidente Adriano, Assessora

Jurídica, Secretários, Anastacia, colegas Vereadores, o Sidnei, que tu tenhas uma boa estadia

conosco, qualquer coisa que precisar estamos à tua disposição, sabe que ninguém aprende tudo,

devagar vai aprendendo, né, Sidnei, é como eu vou lá no teu território e não irei saber, terei que

pedir para ti,  então, estamos à disposição. Eu gostaria, primeiramente, de saudar a todos os

presentes, bastante mulheres, pessoas, idosos, morenos, que estão nos prestigiando, eu acho que

é importante isso, é o encontro da Administração com as pessoas, antes na discussão de um

projeto, discutimos muito a agricultura, mas naquele projeto, era agricultura, era sobre turno

único, mas não discutimos sobre o perímetro urbano, que também precisamos discutir, sobre as

vilas,  os bairros,  só para colocar,  porque maioria das vezes a bancada dentro da casa é do

interior, hoje sobra eu e o Gustavo na cidade, e hoje o Sidnei, o resto tudo do interior. Por isso,

eu, sou um cara que defende sempre o turno único, que atenda a todos iguais, acho que é bom

para  o  Município,  poupa,  e  claro,  o  Prefeito  não  vai  deixar  de  atender  ali  ou  lá,  uma

emergência. Só para colocar para todos, quanto as emendas que colocamos antes, que a gente

viajou, os Vereadores, a gente foi para lá, a própria Adriana foi junto, assessoria, eu tenho um

agradecimento muito grande pela Casa, pelos funcionários da Casa, que montaram os projetos,

o Alan, que montou todos os projetos, o Israel, a Dani, que também esteve aqui, a Adriana, que

até acompanhou em viagem, e a Administração do Prefeito que nos orientava do que precisava,

onde precisávamos ter foco, o Prefeito tinha ido primeiro que nós, porque sempre alguém tem

que ir abrir caminho, então, o Prefeito fez essa parte, e depois ele foi para ratificar nossos

pedidos, teve um dia até que o Prefeito ligou de um Gabinete de um Deputado pedindo se podia

mudar uma emenda, não foi, Prefeito? E conseguimos. Então, assim, eu quero dar os parabéns a

todos os  colegas  por  isso,  todos,  não por  partido,  esse ano não houve partido,  houve uma

família aqui dentro, divergência é como dentro de casa, tu briga, resolveu e passou, da porta

para lá somos todos iguais, certo? É assim que a política deve ser, discutida. E para ti, Milton,

dar os parabéns para ti, boa sorte, sei que ali é teu ramo, tu conheces, vai se dar muito bem ali,

como Vereador tu também foste um cara legal, como eu disse antes, tu foste um bom Vereador

e obrigado pela tua companhia nesse período e sei que a gente vai se encontrar mais no futuro,

talvez, né, e assim é a política, então, parabéns para ti na tua nova Secretaria.  Agora, quero

fazer um agradecimento para ti, Paulo, tu está fazendo um trabalho, não é porque o Paulo está

aqui, acho que a presença dela aqui é mera coincidência, o Paulo está fazendo um trabalho



bonito, muitos pedidos que a gente está fazendo e não está atendendo, o Paulo está jogando em

10  (dez)  pontas,  está  fazendo  coisas,  o  telhado  do  ginásio  da  Vila  Zwirtes,  falei  com  o

Henrique, com o Prefeito, ele foi autorizado, foi lá, estava dias porque o temporal destelhou,

reformou o telhado da  Zwirtes,  então  acho que  é  importante.  Paulo,  acho que  tu  estás  de

parabéns, tu e tua equipe, com a vontade, acho que é por aí, funcionário público não é só para

receber, tem que continuar trabalhando, se todos vestissem a camisa como tu está vestindo e tua

equipe, conseguíamos muito mais coisas. Parabéns também a Secretária pelos enfeites na praça,

a Secretária, a Administração, as pessoas 

que fazer parte da Secretaria, então a Administração está começando a fazer o nosso natal, está

muito  bonito,  essas  coisas  que  acho  bonito,  lamentavelmente  vem  uns  caras  e  queimam,

estragam as coisas, se fosse lá na casa deles colocar fogo na saia da mãe deles, talvez iria ficar

ruim. Então, acho que tem que ter respeito e Cruzeiro do Sul não merece isso, tem muita gente

que não merece estar em Cruzeiro. Cruzeiro do Sul, para mim, eu vim de paraquedas para

Cruzeiro porque eu trabalhava no Ereno Dörr, foi a cidade que me acolheu. Hoje eu estou aqui,

desde 1996 Vereador e correndo aqui, então eu adoro, é minha cidade, que quero morrer e ficar

aqui. Como agora, tenho propostas de Secretarias e ir embora da Casa, estou repensando e vou

ficar em Cruzeiro. Eu gosto de Cruzeiro do Sul, minha família está aqui, meus filhos estão aqui,

minha mulher está aqui, meus amigos são todos daqui. As emendas, o José Otávio Germano,

foi um que nós chegamos lá e conseguimos emendas, como o Milton falou, o Cajar Nardes, né,

Monga,  ele  disse  que  se  tiverem  pressa  não  terão  nada,  tem  que  sentar  para  me  escutar

primeiro, não foi? Então, lá no Bolsonaro, ele pediu o que é Vereador? O que é isso? E depois

nos trataram bem, então, vou dizer, para quem nunca foi à Brasília, um complemento daqueles

é o tamanho de Cruzeiro, tem que andar, caminhar, hoje vai daqui a Lajeado e não em todos

Ministérios. Foi muito bom o trabalho nesses 2 (dois) anos que estou com vocês aqui, vou dizer

para vocês, a nossa Administração está boa, está parelho as coisas, nos outros anos, víamos

muita briga política, aquelas coisas partidárias, aquele que não faz 1 (um) votinho atiçando para

ele falar contra, não é assim, o Vereador esse ano está com liberdade de escolha, ver o que é, o

Vereador tem que respeitar aqueles que estão ali, que votaram em nós para sermos o que somos

hoje. Não àqueles que não deram 1 (um voto) e só ecoaram ao redor da orelha. Uma coisa que

está me preocupando muito,  chegando final de ano, está dando muita coisa no meu bairro,

morte, briga, acho que nós, nós Vereadores temos que começar no início do ano que vem, os



Vereadores que estiverem na Casa, procurar a Secretaria de Segurança, procurar Comandante, o

Delegado estava aqui pedindo para a gente pedir reforços, trabalhar, não é que queremos que a

polícia bata nos nossos, queremos que a polícia deixe nosso pessoal viver, na cidade, poder

trabalhar, poder deixar a bicicleta, poder ir lá no bar e voltar, se deixar bicicleta na volta não

tem mais  nada,  acho que  tem que terminar  com isso,  temos  que dar  liberdade  para  todos

viverem e todos trabalharem. Outra coisa também, quero dizer ao Presidente que foi uma honra

essa semana para nós, o Presidente ganhou uma medalha da União dos Vereadores do Brasil,

tinha 4.800 (quatro mil e oitocentos) Presidentes de Câmaras, o nosso Presidente foi o 50º, e

não foi nem receber porque ele não quis transferir a Sessão para não atrapalhar o andamento do

Município, deixou de receber a medalha para ficar, 

então é muito importante, ele está cumprindo o papel dele de Vereador. Eu, se fosse Presidente,

iria lá receber, mas, como ele achou melhor fazer assim, está de parabéns Adriano, tua escolha é

essa, acho importante, isso não é mérito teu, é de todos os colegas, da Assessoria da Câmara, da

Administração. Deixa eu olhar aqui, estou sem óculos, né? Só quero dizer assim, Paulo, vou

fazer um pedido, não sou muito de fazer pedidos, nós temos que agora aproveitar o turno único,

que a cidade está ficando bonita, mas tem umas ruas laterais que o capim está vindo muito

ligeiro, não vou citar nomes, mas tem algumas ruas que o capim está vindo rápido, eu acho que

já que é a época de enfeitarmos a cidade, é a hora de darmos uma pegadinha mais. Não é que

está errado o que tu estás fazendo, está fazendo demais até, está fazendo o serviço de 10 (dez)

pessoas. Quero desejar a todos, que eu também, possivelmente ano que vem, vou pegar uma

licença, não sei se irei para Federal ou Secretaria Estadual, estou com planos e projetos, mas

não deixarei de ser Vereador de Cruzeiro, quero agradecer a presença de todos e, mais uma vez,

parabéns para o Alan e para os colegas Vereadores por terem me aturado mais um ano, né?

Muito obrigado. ”

João Celso Führ: “Boa noite Presidente, colegas Vereadores, Assessores, imprensa, todos que

se  fazem presentes  aqui,  especialmente  a  família  Wollmuth,  nosso  Prefeito  Municipal  que

sempre nos honra com sua presença, a minha saudação a todos. Então, seu Ubirajara, falando

sobre o que os vândalos fizeram, é triste a gente ver isso aí, voluntários trabalhando à noite,

altas horas, se dedicando meses antes para enfeitar a cidade, para deixar o Município com um

brilho diferente de novo, esses vagabundos quererem vir aqui destruir, e ninguém faz nada, não

faz nada porque não acontece nada, tu vais levar eles e eles estão antes em casa do que você, aí



você tem a preocupação de 2 (dois), 3 (três) dias perder tempo, para nada, então, tem que tomar

uma providência  em relação a  isso aí,  tem câmeras  de  vigilância?  Tem.  Tem autoridades?

Chama elas, vamos fazer esse povo trabalhar, isso não pode ficar impune o que aconteceu aqui,

botar fogo em ornamentação natalina, em serviço que os voluntários fizeram, em altas horas da

noite, se dedicando, gente, isso é um absurdo, eu não consigo admitir uma coisa dessas. A gente

tem que se movimentar sobre isso aí, acho que nossa cidade está começando a ter um brilho de

novo e por causa de meia dúzia, eles não vão ter força para fazer isso aí, não. Então essa é

minha colocação, Paulo, acho que você foi bem hoje de manhã quando a gente conversou, é

uma preocupação tua e nossa aqui também para levarmos esse caso adiante, porque não pode

ficar impune essas coisas, se ficar impune, quando vê, estão fazendo de novo. Então, muito

respeito  com o trabalho que esses voluntários estão fazendo, e isso cabe a nós Vereadores

também, acho que temos que tomar atitude sobre essas coisas também, cobrar das autoridades,

cobrar do 

Executivo, quer ser o responsável, a gente terá que cobrar. Família Wollmuth, parabenizar pelo

nome da estrada, pelo avô. Milton, parabéns, é uma atitude nobre que você fez, acho que o

importante é a gente ficar com a memória das pessoas que já foram, muitos acham que ser

Vereador é só dar nome de rua, além da gente ficar com a memória, a gente está fazendo um

bem, está fazendo um bem pela comunidade, muitos acham que não precisam,  mas hoje, é

fundamental ter nome de rua, tem que ter numeração ainda, vou fazer um projeto aqui e colocar

número nas casas, você vai comprar uma coisa fora, hoje está todo mundo interligado, então,

essas coisas temos que começar a levar mais a sério. Falar um pouco das estradas, estamos

começando a andar devagar, mas acho que enquanto ficarmos nesse sistema se só tapear não

vamos  a  lugar  nenhum,  para  o  ano  que  vem,  Prefeito,  tem  que  chamar  novamente  esse

secretariado, temos que ter  essas nossas reuniões,  e nessas reuniões o que for decidido ser

colocado em prática, acho que esse ano já deu, não tem mais o que fazer, acho que o orçamento

já estourou também, então acho que para o ano que vem temos que sentar com o secretariado,

antes de começar nosso trabalho aqui, fazer uma coisa organizada para não termos mais esse

problema que estamos tendo e que teve esse ano, fizemos muito, trabalharam bastante, sempre

no sacrifício também, tem que ressaltar, material faltando, máquina praticamente sucateadas,

mas com essas máquinas que irão vir no ano que vem, o orçamento que irá vir ano que vem,

acho que a gente tem que fazer reunião para tentar colocar as coisas em dia. Parabenizar a todos

os  envolvidos,  Administração,  secretariado,  pelo  desfile  de  nossa  ExpoCruzeiro  que  está



voltando com força total, acho que o desfile já mostrou o que vai ser essa ExpoCruzeiro, foi

muito bonito esse desfile, emociona quem vem, a gente até se surpreendeu de tanta gente que

veio, então é um sinal que essa festa será um sucesso, se depender de nós, colaborar, no que

pudermos.  As  soberanas  então,  quero  parabenizar  a  todas  as  meninas  que  desfilaram,  que

levaram o nome de Cruzeiro adiante, principalmente a Caroline, a Maria Eduarda e a Fernanda,

que foram as Soberanas que irão representar o Município até a feira e a todas que participaram,

foi uma noite muito especial, muita gente, então isso aí está começando a criar vida de novo.

Então parabéns a elas e aos organizadores. Falar do futebol de salão também, da disciplina que

as equipes mostraram, eu estava preocupado, gente, o povo que tinha nesse ginásio e o futebol

que foi apresentado e a grande disciplina, no final todo mundo se abraçando, isso que está

voltando,  está  voltando  o  futebol  de  salão,  está  em alto  estilo  aqui  em Cruzeiro  do  Sul,

parabenizar as equipes campeãs, a “Ñ Tylude”, o “Só Funcho” que aceitou a derrota, pegou o

troféu de segundo lugar e festejou bastante,  esse é o espírito esportivo,  acho que não é só

ganhar, é você participar e levar esse nome adiante. Então, Prefeito, parabéns por esse ano que

está se encerrando, os Vereadores aqui, desejar ao Sidnei, nosso colega, um bom trabalho, ao

Milton sucesso nessa nova empreitada, vai ser uma empreitada difícil, você sabe, a gente já

conversou sobre isso, mas você tem capacidade a acho que vai dar tudo certo, se depender de

nós, vamos te abraçar e vai dar tudo certo. Por hoje é isso, muito obrigado, boa noite. “

Sidnei Tietze: “Gostaria de saudar o Presidente Adriano, os demais membros da diretoria, os

colegas Vereadores, os suplentes, nosso Prefeito que está presente, a autoridade máxima do

Município,  a  população cruzeirense que  está  presente,  em especial  gostaria  de agradecer  a

presença dos meus amigos da família Quadrangular que está nessa noite neste local, Pastor

Valair, muito obrigado pelo apoio de vocês, eu gostaria de estar agradecendo em primeiro lugar

a Deus, pela oportunidade de estar aqui ocupando um lugar nessa Casa, e também aos meus

eleitores, que apostaram em mim e me incentivaram e me deram a condição de estar aqui, e

garantir para eles e para os demais munícipes que estarei, mesmo que por um período curto

nesta Casa, mas estarei fazendo o meu melhor para colaborarmos com o desenvolvimento e

crescimento de nosso Município, através de uma política participativa, onde a gente procura

conversar mais, dialogar mais com a população para ver a sua necessidade, para que juntos,

possamos trazer resultados melhor ao nosso Município. Com relação a Indicação da área de

lazer no bairro Glucostark, várias pessoas já haviam me pedido para ser criado essa área de

lazer, estivemos olhando e possui 3 (três locais) nosso, da Prefeitura, para fazermos que podem



ser usados, e a praça estará recebendo material novo, vai ser equipada, então estará sobrando

algumas coisas,  acredito que vai ser distribuído,  então já poderia  ser usado para criar  esse

espaço no bairro Gluscostark. Uma outra reivindicação que o pessoal do Bom Fim me fez,

também com relação ao excesso de velocidade dos motoristas, assim como o Gustavo colocou,

em frente a Olaria Hallmann, o pessoal não está respeitando e eles estão preocupados que possa

acontecer acidentes lá também, então, eu quero colocar para a Administração, se fosse possível

estudar e colocar alguns redutores neste local, e na Vila Célia, no entroncamento das ruas João

Rafael Azambuja e Padre Afonso Weiler, o pessoal me procurou e informou que na hora de

pique, quando o colégio solta e quando tem evento na comunidade e também tem um fluxo

grande de pedestres, e o pessoal anda muito rápido, infelizmente, o pessoal não se conscientiza,

temos que estudar juntamente com o Departamento de Trânsito,  uma forma de colocar um

redutor de velocidade para que não venhamos ter algum acidente no local,  ainda mais que

envolve crianças, então temos que tomar uma precaução para evitar que aconteça problemas

maiores. Falando do Projeto Mais Hortas, eu acho que esse é um projeto que temos que investir

no nosso Município porque el abrange uma área muito grande, principalmente na saúde, porque

ele trata da alimentação, esse projeto ele busca a produção de alimentos saudáveis, e a gente a

sabe que inúmeras doenças vêm crescendo devido a estresse, a fadiga e a uma má alimentação.

Esse programa,  então,  estimula a  produção de alimentos  saudáveis e  ele  cria  um ambiente

saudável, ele cria um cooperativismo, ele chama a comunidade a participar com esse projeto,

eu  estive  participando  hoje  à  tarde  de  uma  reunião  deles  e  as  pessoas  não  estavam  se

preocupando com o que iriam colher, mas com aquele momento de estarem ali conversando,

uma ajudando a outra, uma trabalhando com a outra, isso que a gente precisa recuperar esse

cooperativismo, o que eu não sei o amigo me ajuda, o que a outra sabe ela me ensina, então

esse programa é muito interessante, acho que vale a pena entendermos esse programa e ampliá-

lo no Município, porque ela já conseguiu colocar em dois colégios que a procuraram, que é a

enfermeira Eveline, autora do projeto, na escola Jacob Sehn são 100 (cem) alunos, são 100

(cem) famílias envolvidas, ajuda na produção de alimentos saudáveis e ajuda na saúde mental,

a criança vai lá se envolver e vai estar levando isso para casa, quem sabe os pais atarefados não

conseguem muito tempo para seus filhos,  mas com um trabalho desses levando para casa, eles

conseguem um momento com que a família se reúna,  a família está trabalhando junto,  vai

trabalhando  na  saúde  e  na  saúde  mental,  porque  vemos  inúmeras  pessoas  sofrendo  com

depressão, com problemas psicológicos, tenho certeza que isso oferece vários gastos aos cofres



públicos com saúde, então temos um projeto que trabalha justamente na prevenção, é muito

mais em conta investirmos em prevenção do que remediar depois, então eu achei esse projeto

muito importante e, por isso, solicitei que ela viesse, eu sei porque estou vendo agora, mas ela

está a 1 (um) ano e meio desenvolvendo esse projeto e é interessante ela vir expor para nós para

entendermos e abraçarmos esse projeto. Quero agradecer também ao PSDB pela oportunidade,

agradecer  também aos  outros  suplentes  que  abriram mão  para  que  eu  pudesse  estar  aqui,

principalmente do Sérgio Backes que abriu espaço e oportunidade, achei muito legal da parte

dele dar esse espaço para que possamos entrar e também mostrar nosso trabalho e dar uma

contribuição para o desenvolvimento crescimento de nosso Município. Meu muito obrigado,

agradeço a presença de todos aqui, Deus abençoe todos vocês. ”

 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente Adriano Antônio Schneider convidou a todos para a

Sessão  Extraordinária  com  descerramento  das  placas  na  Galeria  dos  Presidentes,  dos

Presidentes dos exercícios de 2017 e 2018, a realizar-se no dia  19 dezembro de 2018, quarta–

feira, no horário das 17h00min (dezessete horas), na Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul

e para próxima Sessão Ordinária e última do corrente ano, a realizar-se no dia 19 de dezembro

de 2018, quarta-feira, no horário das 18h30min (dezoito horas e trinta minutos), na Câmara de

Vereadores de Cruzeiro do Sul. Após isso, encerrou a Sessão Ordinária desejando um boa noite

à todos.

SALA  DE  SESSÕES  DA  CÂMARA  DE

VEREADORES DE CRUZEIRO DO SUL-RS, AOS 14

DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

ANASTACIA Mª SCHUSTER ZART                        ADRIANO ANTÔNIO SCHNEIDER



          Segunda Secretária                                            Presidente da Câmara de Vereadores


