
ATA Nº 001/2019

Aos seis (seis) dias do mês de fevereiro de 2019 (dois mil e dezenove), 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 JOSÉ CARLOS

ECKERT iniciou a sessão saudando a todos e invocando o nome de Deus.  Foi apreciada a  Ata Nº

024/2018 da Sessão Solene do ano de 2018. Os vereadores receberam a Ata com antecedência, com

consequente leitura e análise, foi  aprovada por unanimidade. Em seguida, foi apreciada a  Ata Nº

025/2018 da última Sessão Ordinária do ano de 2018. Os vereadores receberam a Ata com antece-

dência, com consequente leitura e análise, foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Foram

lidas correspondências recebidas no período de 20 de dezembro de 2018 à 06 de fevereiro de 2019,

merecendo destaque: Ofício do CODECRUZ – Conselho de Municipal de Desenvolvimento de Cru-

zeiro do Sul solicitando a Sala da Câmara de Vereadores para Audiência Pública a ser realizada no dia

08 de fevereiro de 2019. Ofício do MDB – Movimento Democrático Brasileiro comunicando que o

Senhor José Carlos Eckert, Vereador, será o líder de bancada do ano legislativo de 2019. Ofício do

Município de Cruzeiro do Sul informando a indicação do Vereador Leandro Luis Olbermann como lí-

der do Governo Municipal nesta Casa Legislativa durante o exercício de 2019, podendo dispor da Li-

derança de acordo com o que dispõe a legislação pertinente. Ofício do Município de Cruzeiro do Sul

comunicando que durante o período de 25 a 28 de fevereiro de 2019, estaremos em Brasília, para nos

diversos Ministérios de interesse do Município de Cruzeiro do Sul, acompanhar as demandas já enca-

minhadas e pleitear por recursos para as necessidades da população. Indicação nº 001/2019 do Verea-

dor Leandro Luis Olbermann indicando que a Administração Municipal, através da Secretaria de Es-

tradas e do Setor de Trânsito, estude a viabilidade de implementar um redutor de velocidade na Linha

Primavera, nas proximidades do Senhor Antônio Welter. Justificou tendo em vista que é uma via onde

nas proximidades há camping, igreja, sociedade comunitária e grande fluxo de equipamentos agrícolas

e, de forma irresponsável, há motoristas que trafegam acima do limite de velocidade, podendo ocasio-

nar acidentes.  ORDEM DO DIA:  Projeto de Lei nº 135-03/2019 que AUTORIZA A ABERTURA

DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Projeto não teve discussão. Em

votação, o  PROJETO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 136-03/2019

que  AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVI-



DÊNCIAS. O Projeto não teve discussão. Em votação, o PROJETO FOI APROVADO POR UNA-

NIMIDADE. 

Projeto de Lei nº 137-03/2019 que AUTORIZA A CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS CEDI-

DOS AO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  Em discussão:  Jair  Guerino Klein:

“Muito bom esse projeto, bom para ajudar os colonos, só queria entender bem certo, se eu estou na as-

sociação e estrago a máquina, a associação irá pagar? Ou quem estraga? ” Leandro Luis Olbermann:

“É a associação que é responsável”. Ubirajara da Silva Marques: “A associação que vai responder, ela

que administra”. Jair Klein: “Só uma pergunta, a segadeira faz o que, se alguém puder responder? ”

Anastacia Maria Schuster Zart: “É para juntar o feno”. Sérgio Luís Backes: “Vejo a colocação do Jair,

colocou bem, é preocupante, pode ter um que cuida mais, um que cuida menos, eu já trabalhei com

máquina, mas isso é uma coisa que vai acontecer ao natural, Jair, tomara que nunca estrague, que te-

nham sorte, agora, o projeto está bem claro. ”  João Celso Führ: “Gente, ficamos contentes de poder

aprovar um projeto desses, a gente passava e via aquelas máquinas lá, e isso vai ajudar muito os colo-

nos, e vendo essas associações que serão repassadas as máquinas, que elas estão perfeitamente em dia,

vão ser bem usadas colegas, porque o pequeno agricultou muitas vezes não tem dinheiro para comprar

essas máquinas  e hoje estão sendo cedidas para eles, e façam um bom proveito, a gente viu que teve

associações que queriam desistir, mas fizemos reuniões para que isso não acontecesse, todo o esforço

que fizemos para conseguir esses equipamentos valeu a pena, fico muito feliz Presidente.” Ubirajara

da Silva Marques: “Para ficar bem claro aqui, responsabilidade civil e criminal fica com a associação,

mas como o Monga colocou, a gente fez trilho lá, o “Tio” era o Presidente, acompanhado de todos os

Vereadores, junto da Administração, fomos várias vezes lá para trazer essas máquinas, então hoje te-

mos que estar “faceiros” que a Administração fez um termo legal, porque a Associação tem que estar

em dia, alguém até pode reclamar, mas tem que estar em dia, e o Município está com elas paradas, a

melhor coisa é ceder. O Projeto foi muito bem feito, feio por quem entende de Lei realmente, temos

que aplaudir a atitude da Administração e parabéns para os que irão usar as máquinas. ” Anastacia

Maria Schuster Zart: “Queria perguntar ao líder de governo se sabe informar quantas famílias são be-

neficiadas? Porque tem várias, são 4 (quatro). ” Leandro Luis Olbermann: Sim, tem 4 (quatro) que es-

tão em dia, na Boa Esperança Baixa tem 5 (cinco) ou 6 (seis) famílias, na Picada Aurora, tem sempre

5 (cinco), 6 (seis) em cada associação e eles ficam responsáveis. As duas primeiras foram as que mais

precisaram e as outras duas foi feito sorteio. ” Anastacia Maria Schuster Zart: “Eu também acho isso

de suma importância, que até o consenso que os órgãos estaduais chegaram em oferecer a vários Mu-

nicípios. Só queria colocar que como Legislativo a gente também poderia ter sido convidado a partici-

par da reunião. ” Ubirajara da Silva Marques: “Vereadora, estamos discutindo o Projeto, não a ATA”.



Anastacia Maria Schuster Zart: “Isso é dentro do Projeto, que nós poderíamos fazer parte da reunião

também, como Vereador a gente foi junto receber o maquinário e achei que nós poderíamos participar

da reunião também. ” Ubirajara da Silva Marques: “Estamos discutindo o Projeto, não a ATA, isso é

questão de ordem. ” Anastacia Maria Schuster Zart: “Quem dá ordem é o Presidente da Casa. ” José

Carlos Eckert: “Eu vi a ATA e também acho que faz parte do Projeto. ” Em votação, o PROJETO

FOI APROVADO POR UNANIMIDADE.   Projeto de Lei nº 138-03/2019 que  AUTORIZA A

CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVI-

DÊNCIAS. Em discussão: Sérgio Luís Backes: “Presidente, como o Vereador Ubirajara falou, de ce-

der esses equipamentos, o mais importante Bira, o Município segurar esses equipamentos, esse imple-

mento não vai trabalhar muito, o agricultor vai precisar muito mais, vai precisar em uma sexta antes

da noite, em um sábado, um domingo, onde o Município não vai ter um funcionário que sabe,  claro

que pode aprender, mas hoje os associados, agricultores, sabem manejar isso, isso é muito bom, ficar

no pátio, no tempo, não concordo, eu acho muito bom, essas associações que se inscreveram estão de

parabéns.” Adriano Antônio Schneider: “Acho muito importante, pena que mais associações não se

inscreveram para usar este bem, a gente sabe que é um material novo, é bastante coisa, agradecer mui-

to ao Ernani Polo que abriu as portas, lembro a primeira vez que fomos lá, eu, o Ubirajara e o João

Celso, e o Nécio nos levou, ele abriu as portas da secretaria e pediu o que precisava no nosso Municí-

pio par o interior, no momento ele não pôde especificar, mas depois veio, até poderia ter vindo uma

retroescavadeira junto, que estamos precisando bastante e tinha muitas lá, e acho que poderiam ter

mais pessoas participando, nosso Município é grande, tem poucos, em cada associação tem meia dú-

zia, então mais gente poderia usufruir dessas máquinas.” Ubirajara da Silva Marques: “O Adriano co-

locou muito bem, mas sabe que nós temos mais 2 (dois) anos, um exemplo, hoje o Secretário da Agri-

cultura é do partido do Vereador Jair, agora o Jair pode ir lá e conseguirmos, já que é de nosso partido,

do PP, o “Covattinho” é o Secretário da Agricultura, então a gente continuar a fazer o trabalho que vi -

emos fazendo, com autorização do Presidente que era o “Tio” na época e depois o Adriano, com ajuda

da jurídica, e a gente foi e conseguiu, agora é a hora dos Vereadores que sabe que tem um candidato lá

que é de seu partido, temos que ir lá e pressionar, assim que se ganha as coisas, ficar só aqui dentro re-

clamando e criticando, achando que está bom ou está ruim, se não ir buscar não adianta, temos que ir

lá buscar para depois dizer se somos contra ou a favor, como o Monga falou, as máquinas estavam ali,

foi feita uma boa doação, tomara que venha mais para as outras associações e tomara que as outras co-

loquem em dia, para todas ganharem, não é assim, João?” João Celso Führ: “Só para concluir, Presi-

dente, eu acho muito bonito esse bom senso de repartir esse maquinário conforme os agricultores pre-

cisam, a gente vê, tem os 4 (quatro) projetos aí, cada associação com um, eu não estava presente na

reunião, hoje é um incentivo mínimo que a gente está fazendo, acho que temos que fazer muito mais,



ainda mais para segurar esse agricultor novo dentro da roça mesmo, como a gente diz, porque a cada

ano você vê que a agricultura está perdendo, hoje nós temos que incentivar ainda mais para esse jo-

vem agricultor permanecer na lavoura, é a base, esse projeto é muito bom, parabéns a Administração,

parabéns a quem buscou os recursos e parabéns a quem está recebendo, fico muito feliz com isso. “

Ubirajara da Silva Marques: “Quero de dar os parabéns, João, tu foste o primeiro que trouxe as associ-

ações para uma reunião com o Prefeito, então isso foi importante. ” Sérgio Luís Backes: “Presidente,

como seria fácil hoje, com essas associações, marcar uma reunião lá no Gabinete do Deputado, levar

um representante de cada associação junto com Prefeito, Vice, Vereadores e Secretários, mostrar que

existe associação, existe interesse, que assim já veio a máquina, então imagina quanto estiver tudo no

papel, eu acho que daqui 1 (um) ano, 2 (dois) anos, vai vir mais, simples assim. “ Em votação, o

PROJETO  FOI  APROVADO  POR  UNANIMIDADE.

Projeto de Lei nº 139-03/2019 que AUTORIZA A CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS CEDI-

DOS AO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  Em discussão:  Jair  Guerino Klein:

“Presidente, só quero pedir, carreta agrícola, tem vários tipos, pode ser carretão, pode ser uma carreta

agrícola motorizada, a gente não estava na reunião, eu queria saber isso. ”  Ubirajara da Silva Mar-

ques: “É carretão, carretão hidráulico, ele bascula, é o mesmo que a Prefeitura ficou com 1 (um), veio

2 (dois) e 1 (um) a Administração ficou.” Jair Guerino Klein: “É que carreta agrícola tem vários ti-

pos.” Anastacia Maria Schuster Zart: “Mais um questionamento, a gente sabe que esse contrato foi

feito  por  1  (

um) ano, mas e se outra associação precise de um equipamento, como o carretão, porque vimos pela

ATA que foi feito sorteio, então isso tem que ser feito dentro de 1 (um) ano? Vamos dizer que a asso-

ciação fértil precisa de um equipamento que a outra tem, durante esse ano não tem como fazer isso,

né? Eu até olhei no artigo 6º, mas coloca que o termo é firmado e poderá ser rescindido, eu não se se-

ria para fazer essa troca ou não.” Leandro Luis Olbermann: “Colega, foi feito para 2 (dois) anos, não

para 1 (um), podendo ser renovado e as associações podem trocar entre si, conforme a necessidade de

cada um e com a responsabilidade de cuidar dos implementos.”  Anastacia Maria Schuster Zart: “En-

tão  tá,  obrigada”.  Em  votação,  o PROJETO  FOI  APROVADO  POR  UNANIMIDADE.

Projeto de Lei nº 140-03/2019 que AUTORIZA A CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS CEDI-

DOS AO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊCIAS. Em discussão: Adriano Antônio Schnei-

der: “Só uma pergunta que eu gostaria de fazer ao Vereador que esteve presente na reunião, o líder de

governo, só para esclarecer, essas associações que ganharão as máquinas, poderão cortar para fora, por

exemplo, vai ganhar uma ensiladeiras, poderá cortar para o vizinho que pediu? Não pode, né? Só para

os associados que vão trabalhar com ela para si próprio.  Isso que eu queria saber, porque certamente o

pessoal vai perguntar.”  Leandro Luis Olbermann: “Só para associação, senão, não precisaria ter asso-



ciação.” Adriano Antônio Schneider: “É por esse motivo, as pessoas pedem e precisamos saber, muito

obrigado.” Ubirajara da Silva Marques: “Então tinha Vereador na reunião, quero te parabenizar que o

senhor nos representou muito bem lá, certo?” Leandro Luis Olbermann: “Estava ali na Prefeitura e fui

convidado pelo Gerson Kolling para participar, participei.” Em votação, o PROJETO FOI APRO-

VADO POR UNANIMIDADE.

Projeto de Resolução nº 001/2019 que ALTERA DATA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DO MÊS

DE MARÇO DE 2019. O Projeto não teve discussão. Em votação, O PROJETO FOI APROVADO

POR UNANIMIDADE.  Requerimento nº 001/2019 do Vereador Jair Guerino Klein, solicitando que

a Mesa Diretora envie ofício ao DAER solicitando que seja feito um recuo na RS-130 para implemen-

tar uma pista central, no sentido Cruzeiro do Sul a Lajeado, na entrada do bairro Vila Célia. Justificou

a necessidade tendo em vista que o local possui um grande fluxo de veículos, onde já ocorreram aci-

dentes e, com a construção de um novo empreendimento imobiliário próximo ao local, aumentará ain-

da mais. Se necessário, agendar uma discussão do tema. Não teve comentários do autor. Em votação,

o  REQUERIMENTO FOI APROVADO POR 8 (OITO) VOTOS A FAVOR E 1 (UM) CON-

TRA DO VEREADOR UBIRAJARA DA SILVA MARQUES.   Pedido de Licença nº 001/2019 do

Vereador Sérgio Luís Backes, solicitando que depois de votado pelo plenário, nos termos do parágrafo

2º do artigo 18 do Regimento Interno, lhe seja concedido licença para desempenhar cargo de Secretá-

rio Municipal, conforme preceitua o mesmo artigo, item I, alínea “A”, a contar de 07 de fevereiro por

período indeterminado, com a convocação do suplente na forma do artigo 19 do citado estatuto regi-

mental desta Casa. Em votação, o PEDIDO DE LICENÇA FOI APROVADO POR UNANIMI-

DADE.

EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA:  Anastacia Maria Schuster Zart: “Boa tarde

à todos, é uma alegria estar aqui novamente iniciando os trabalhos do ano de 2019. Quero saudar a

Mesa Diretora na Presidência do Foguinho e demais membros da Mesa, colegas Vereadores. Quero

aqui  também  saudar  os  associados,  membros  das  associações,  das  4  (quatro)  que  estão  sendo

representadas e, também, o povo em geral. Eu até falei na discussão dos projetos, e a gente coloca até

dentro dos projetos, que os equipamentos vieram do Governo do Estado, mas, se a gente olha lá do

início, os equipamentos vieram porque uma bancada do Estado se reuniu e projetou isso, bancada do

Senado e dos Deputados para que esses equipamentos viessem, para as máquinas estarem hoje aqui

nos nossos agricultores, então, quero cumprimentar toda a bancada gaúcha e, daqui a pouco, fazem

esse mesmo projeto na área da saúde, um Deputado sozinho, que fez voto em um Município, talvez

não consiga para Cruzeiro, mas se a bancada se junta, consegue alguma coisa para o Vale do Taquari,



ou Canoas, a gente tem alta complexidade. Então que essa bancada também pense na área da saúde, na

educação,  para  também fazer  esses  projetos  nesse  sentido.  Também queria  falar  da instalação do

bicicletário no centro, já foi pedido há um ano, mas ficou pronto, a gente fica feliz, as pessoas já

comentaram, os lojistas, os funcionários e os usuários, porque agora a gente tem a tranquilidade de

deixar a bicicleta e fazer os trabalhos nas lojas, nos bancos, agradecer essa equipe da secretaria de

estradas e obras. Está se iniciando os campeonatos, colocar no sentido que seja um campeonato para

alegrar, que nossas famílias possam participar, tanto de bocha, como futebol, e sempre priorizo que

temos que ter essas atividades para os nossos jovens, para eles terem um espaço para participar e se

ocuparem, e até as famílias também vão. Que seja um ano de atividades maravilhosas e que tenha um

bom término isso.  Também tenho para colocar que tem muita  coisa nova acontecendo,  dentro da

política novo Presidente, novo Governador, novos Deputados e Senadores, eu penso que Deus os dê

muita luz e façam o melhor para o povo, não pensem só em si, mas pensem em todos. Quero falar da

ação entre amigos que está acontecendo no Município em prol da ajuda de um bebê,  dos nossos

amigos Leandro e Fabiana, ela tem que passar por uma cirurgia bem complexa, então a gente pede que

quem puder, eles tem uma ação entre amigos, uma rifa, então quem puder ajudar, esse procedimento

vai ser feito em São Paulo, ela foi até lá, voltou de novo, então a gente se preocupa, ela é até da

comunidade de São Rafael, então a gente se preocupa ainda mais porque a gente conhece, são jovens,

então quem puder, ajuda. Eu tenho rifa, o “Tada” e o Jair acho que também têm, a Adriana antes

comentou, quem puder colaborar que colabore. Falar de Brumadinho, é muito triste, até queria propor

1 (um) minuto de silêncio, não sei se posso propor isso, mas que nos levantamos e façamos 1 (um)

minuto de silêncio pelas vítimas de Brumadinho. Obrigada,  quanta coisa passou na nossa cabeça

agora, e esse 1 (um) minuto, para quantas pessoas será que lá não foi apavorante. Então, que todo dia

saibamos agradecer pela vida,  pela comunidade, pelo Município que nós vivemos, porque sempre

digo, temos a alegria grande de vivermos em Cruzeiro do Sul. E por último, que colocamos nas nossas

orações, independente de cada crença, esses voluntários que estão lá, ondem até assisti a estrutura que

montaram em função das roupas para serem lavadas, os caras chegam e eles passam jatos, botam na

máquina para tirar o lodo, outra para lavar, e assim vai, várias máquinas, mas no outro dia de manhã

os bombeiros chegam e as roupas estão limpas e secas. Essas coisas muitas vezes a gente não dá valor,

mas que saibamos nos colocar no lugar deles. Que tenhamos um ano de 2019 (dois mil e dezenove)

cheios de alegria mais uma vez e que possamos trabalhar juntos em prol do Município de Cruzeiro.

Obrigada. ” Jair Guerino Klein: “Quero saudar o Presidente, saudando o Presidente saúdo os demais

da Mesa, Vereadores, Vereadora,  associações aqui presentes, em especial aos suplentes do PP que

estão em peso hoje aqui, e à todos os presentes. Sobre o Requerimento, eu acho que é uma coisa muito

importante para o nosso Município, que irá evitar muitos acidentes, eu não sei, pode ser que tem gente



que não entendeu, eu sei disso,  mas é bem fácil,  sentido Cruzeiro a Lajeado, para entrar não irá

precisar passar por duas vias, mas sim uma no meio, para entrar no bairro Vila Célia, quem segue reto,

segue na direita, é o mesmo sistema do trevo de Lajeado para Cruzeiro, eu acho isso muito importante,

a Vila Célia está crescendo, vai abrir mais um loteamento, então isso vai dar muito fluxo, e já deu

muito acidente, vai reduzir bastante se isso for feito, eu acho muito interessante, tem pessoas que me

pediram já e eu concordo, esse é um Requerimento que a gente faz para que o DAER dê essa força aos

moradores. Fiquei muito triste, fui procurado essa semana por mães e pais da creche Novos Caminhos

de São Rafael, que a demanda está aumentando, a gente entende isso, mas tem crianças que terão que

sair ano que vem que queriam ficar lá, a gente entende que não é permitido o acúmulo de criança, um

certo número, mas eu fui lá, fui conversar com a diretora, é só ampliar uma cozinha e um banheiro,

podia aumentar mais 10 (dez) crianças, eu acho isso uma coisa muito simples e acho que tem que ser

pensado de coração, não falo isso por mim, falo pelo Município, investir em R$ 10.000,00 (dez mil

reais) ou R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não é o bicho e não iria dar esse transtorno para o pessoal

que tem que levar as crianças para creche de Cruzeiro, então, pediria que a Administração pensasse

bem nesse  caso.  Da  mesma  forma,  um pedido  deles  também,  eles  fizeram uma  campanha  para

comprar brinquedos estão no chão, tem uma carga de saibro do lado, ninguém vem espalhar, que o

setor  responsável  mande  alguém  com  carrinho  de  mão  para  espalhar,  é  um  pecado  o  que  está

acontecendo lá. E, também, fizeram uma podagem, fizeram a poda e deixaram um monte de entulho

lá, para criar rato, cobra, as crianças estão brincando lá, Prefeito, o senhor está aqui, acho que tem que

dar uma olhada, é muito injusto isso. Estão pedindo muito redutor de velocidade, eu também quero

fazer, um redutor parecido com o que foi feito no cemitério na descida da padaria do Beto Gomes,

quem vem do interior para o centro, eles vêm fincado, já deu acidente lá, não custa gastar uma latinha

de tinta e fazer como foi feito lá no cemitério, até estão pedindo sobre a travessia, pessoal tem que ir

até metade da pista e parar, mas estão de férias, quando voltarem, vão terminar. Placas, estou pedindo

uma placa para o Gilnei Dresch, ele tem que atravessar o gado dele na estrada, travessia de animais,

ele tem medo que aconteça alguma coisa e ela seja responsável, se tem uma placa ajuda já, ele passa

isso todo dia. E, novamente, queria que fosse mandado um ofício para a EGR, a respeito daquele

buraco na  travessia  da  Frederico  Germano Haenssgen,  onde o  engenheiro,  “Monga” e  Anastacia

estavam juntos,  traz  os  canos  que  vamos  lá  colocar,  o  que  aconteceu?  Os  canos  estão  lá  quase

apodrecendo e o nosso amigo engenheiro nada, fico muito triste, mas isso se chama licitação, não

deveria existir. Ao colega “Tio”, sucesso para ti no teu novo serviço, só deixo uma coisa, se não ajeitar

as estradas agora, no inverno terá estradas em Cruzeiro que não terá mais passagem. Obrigado”. João

Celso Führ: “Boa noite Presidente José Carlos Eckert, colegas Vereadores, assessores, a imprensa,

todas as pessoas se fazem presentes, o Prefeito Municipal que nos honra, o Presidente e vice do PDT,



hoje com a presença do seu Aldo, do João Pedro, isso que é bonito, tem que comparecer, tem que

participar dessas reuniões, para ver o trabalho que a gente está fazendo e incentivar. Então assim,

Presidente, falando da reunião do futebol amador de Cruzeiro do Sul, na última Sessão coloquei aqui

que iria sair o campeonato e vai sair, 7 (sete) times, vai sair com 3 (três) categorias, isso para Cruzeiro

do Sul é muito importante, já que ano passado não saiu esse evento importante, esse ano a gente

abraçou a causa, foi junto com os secretários, foi atrás dos clubes e hoje a gente está fazendo frente,

Lajeado não vai ter municipal, Santa Clara do Sul não vai ter, Mato Leitão não vai ter, e Cruzeiro do

Sul vai ter, então, é um trabalho conjunto que fizemos com as diretorias dos clubes, quero dar os

parabéns a esses jovens diretores das comunidades, que abraçaram a causa, estão preparando seus

campos de futebol, a gente passa nesse interior e vê essa moçada trabalhando nesses campões para

deixar  eles  afinados  para  o  dia  24 (vinte  e  quatro)  iniciar  a  competição.  Dia 21  (vinte  e  um)  o

lançamento, todos se sintam convidados, lá na sede do esportivo 25 de julho, que vai ser o grande

lançamento dessa copa, e parabéns a todos. Ao Secretários “Tio” e Milton, desejo sucesso para vocês,

já posso de antemão dizer que a responsabilidade de vocês será maior, porque vocês foram eleitos para

serem Vereadores e não Secretários, aumenta a responsabilidade de vocês,  mas tenho certeza que

vocês tem competência para abraçar essas secretarias, a gente vai colaborar no que for preciso, e já te

dizer,   Tio, tu vais ter  muito serviço, como o Jair  falou,  as nossas estradas aqui a gente terá que

recuperar muita coisa, vai ter muito trabalho com teus comandados no parque de máquinas, mas acho

que tudo vai se ajeitar, tem que ter pulso para isso e colaboração de todos. Falando de estradas, falo de

iluminação pública, estou desde outubro pedindo para que recoloquem lâmpadas em postes que foram

trocados,  substituídos  por  de concreto,  outros  estão só queimadas,  é  só trocar,  uma vez  não tem

material, outra vez não tem outra coisa, e o pessoal está cobrando, e cobrando com toda certeza que

eles tem, porque eles estão pagando, essa iluminação não é de graça, e quando você paga alguma

coisa, você tem direito a reclamar, então uma atenção especial em cima disso, Prefeito, pessoal está

voltando de férias, vamos organizar essa iluminação pública, está sendo paga e 3, 4 meses pessoal sem

luz na sua rua, é muito ruim. As associações, parabenizar as 4 (quatro) associações, especialmente a

Terra Fértil, que a gente foi procurado, o pai, junto com seu filho, isso é um exemplo, pai e filho

querendo que  as  coisas  andem,  essas  associações  são muito  importantes  para  o jovem agricultor

permanecer na agricultura, então, é um passo que a gente está dando. No demais, colegas Vereadores,

no ano passado a gente teve uma sintonia muito boa, trabalhou junto, junto a Administração, junto

com os Secretários, espero que esse ano trabalhamos nessa mesma sintonia, nessa harmonia, claro,

cobrando, mas sempre no diálogo, priorizando os munícipes e as pessoas que moram aqui, não pensar

em nós, no próprio interesse, sempre eles antes de nós. Muito boa noite a todos.”  Leandro Luis

Olbermann:  Saudar o Presidente José Carlos Eckert, os demais componentes da Mesa, secretários,



suplentes de Vereador, Presidentes de partidos, representantes de associações e demais aqui presentes.

Primeiramente quero desejar um excelente trabalho nesta Casa Legislativa ao novo Presidente José

Carlos Eckert.  Sobre a minha indicação, sobre um redutor de velocidade na Linha Primavera, nas

proximidades da casa do seu Antônio Welter, trajeto de muito fluxo de veículos, esses na maioria das

vezes em alta velocidade, e por ali  tem uma comunidade, a Sociedade Avante, câmara mortuária,

igreja,  produtores  com  implementos  agrícola  de  grande  porte  e  muitos  pedestres.  Um  camping

também fica nas  proximidades,  então por  isso,  quero pedir  para os Secretários,  de Estradas  e do

Trânsito, se for possível para não acontecer acidentes mais graves. Quero pedir que a Mesa reforce o

pedido que fiz na Sessão passada, sobre a empresa RGE Sul, para que os Vereadores se reúnem com a

empresa sobre o péssimo atendimento com os munícipes. Quero parabenizar a Secretaria da Saúde,

em especial  a  equipe  da  saúde mental,  pelo  ótimo trabalho que  fez  no  janeiro  branco.  Sobre  os

projetos aprovados cedendo os implementos agrícolas para associações, quero dizer que é muito justo

beneficiar aqueles que lutam e trabalham para nós todos termos alimentos nas nossas mesas no dia a

dia, e dizer que essa conquista foi feita pela Secretaria da Agricultura do Estado, a bancada Federal e

esta Casa, foram os Vereadores que foram muitas vezes ao encontro do Secretário Ernani Polo em

Porto Alegre onde estava o maquinário, e para colocar Cruzeiro do sul entre os contemplados. Foram

muitos colegas juntos, e o que mais puxou a frente foi o Ubirajara Marques, o Secretário era de seu

partido e foi com bastante êxito, parabéns. Também quero parabenizar o casal de voluntários Araí e

Maria  Diehl  do  22  (vinte  e  dois)  que  fizeram uma campanha  em prol  do  nosso  Hospital,  onde

juntamente com amigos e vizinhos, arrecadaram R$ 2.208,00 (dois mil duzentos e oito reais), para

adquirir divisórias tipo cortina para 3 quartos na nossa Casa de Saúde. Destacar uma reportagem que o

Jornal O Informativo fez ontem referente a emprego com carteira assinado nos 38 municípios do Vale

do Taquari,  Cruzeiro do Sul ficou em terceiro,  com 138 empregos,  muito importante,  parabéns a

Administração, Legislativo, empresas que estão chegando. Para finalizar, peço aos colegas, como o

colega João Celso falou, que o diálogo e o respeito prevaleçam nessa Casa como no ano passado,

discutir projetos, aprovar ou não aprovar, faz parte, mas que não aconteça como aconteceu ontem na

nossa cidade vizinha de Lajeado, onde a Sessão durou 17 minutos e foi cancelada com palavrões,

xingamentos  e  empurrões,  isso é  muito  triste.  Para hoje seria  isso,  Presidente,  muito obrigado.  ”

Ubirajara da Silva Marques: “Primeiramente saúdo a Mesa, Presidente José Carlos Eckert,  uma

honra, o Foguinho já foi Presidente, a gente trabalha junto novamente, e as pessoas presentes, João

Pedro  Nonnemacher  está  presente,  ex  colega,  os  suplentes  do  PP,  o  Presidente  do  PDT,  os

representantes das associações, suplentes de partidos, o professor, o Henrique, o Prefeito que sempre

nos  honra  com a  sua  presença,  acho  que  é  muito  importante  ele  estar  sempre  acompanhando  o

trabalho, diferente dos outros Prefeitos que só mandavam os projetos e não vinham, o Celsinho que



será nossos futuro companheiro, Primeiro eu gostaria de dar os parabéns ao vice-prefeito que tirou as

férias do Prefeito um período, parabéns ao João, mostrou muito boa vontade, está de parabéns o vice-

prefeito. Quero dizer para ti, “Tio”, que tu tenhas muito êxito na tua caminhada, tu foste um grande

colega, tu não viajaste nenhuma vez a Brasília, mas tu nos ajudou e nos liberou a ir, esses recursos que

estão aí, são graças a autorização tua, porque tu que tinhas que dar o canetaço, se nós gastássemos

muito,  quem iria preso era tu.  Então tu  nos deste  liberdade para ir,  essas emendas que estão em

Cruzeiro são graças a tua direção como Presidente. Eu teria um sonho de ter a oportunidade que tu

tiveste,  que  o Prefeito  te  deu,  de participar  da Agricultura,  acho muito  bom isso valorizar  quem

merece, Prefeito, o “Tio” já foi secretário e um bom secretário, eu fui Vereador e ele Secretário, então

está de parabéns na tua aquisição. E o Milton, é um Vereador novo, mas conhece a Agricultura, é a

pasta dele, como nós temos Vereadores do interior que não sabe o equipamento que funciona, mas faz

parte, eu também não manjo muito. Quero dar os parabéns mais uma vez ao Prefeito sobre o mutirão

no interior que o senhor nos falou que vai fazer, não vai ter mais o desgaste de levar a máquina de um

lugar para o outro, vai até lá e termina, parabéns, é uma ideia nova, uma ideia brilhante, tanto de

pessoal e de máquina que estará lá cedo, não vai dar mais um correndo com a máquina, parabéns

Prefeito, tem que modernizar e inovar, e é para economizar, acho muito importante isso aí. O Senhor

sabe, mesmo o senhor fazendo coisas importantes, sempre tem gente que é contra de tudo que é bom,

então vai ter gente que vai ser contra. E agradecer nosso Deputado, né “Monga”, o “Tada”, eu, o

Adriano, o Ernani Polo que se empenhou nessa emenda, mesmo que a Anastacia colocou, veio da

bancada Federal, que nos deram, e quando chegamos lá, Cruzeiro não estava nem na lista, o próprio

Gerson que foi comigo na colheita do fumo, do tabaco, quando o Ernani Polo nos chamou no meio de

todo mundo, ao lado do Governador, então assim, eu acho importante o trabalho do Vereador, tem

gente que acha que Vereador é só para, primeiro eu vou dizer para uns, Vereador não é cachorro para

atiçar ele para acoar no outro, eu não sou assim, sou de dizer o que eu acho, e tem que cobrar de mim

quem me elegeu, primeiro coisa, mas a Câmara aqui foi sempre unida, muito boa, cada um com um

partido mas as ideias sempre iguais, certo, acho importante continuarmos assim, esse trabalho, e o

Foguinho vai dar a mesma liberdade como o Adriano fez como Presidente, o Tio, exemplar o trabalho

dos dois, e acho que a Câmara tem que ser assim, a Câmara não pode ser aquela porta fechada porque

o Chico não gostou que os Vereadores viajaram, mas o Chico não deu um prego para Cruzeiro, não

buscou 1 (um) pila, então ele que vá primeiro produzir alguma coisa em Cruzeiro para depois falar de

Vereador, tem gente que cobra que Vereador não faz nada mas fica sonegando impostos, então vamos

parar com isso, acho que é por aí as coisas. Sobre eu votar contra o Requerimento do Vereador Jair, é

bom o Requerimento, mas eu não vejo a mobilidade do pedestre, já é estreito, aí vai colocar mais uma

via,  onde vai o pedestre, vamos ter que fazer mais uma passarela, acho que tem que haver um estudo



do Daer se pode ampliar, porque ali o investimento vai ser muito grande para aterrar nos dois lados, e

se puxar para um lado, vai puxar para cima da Câmara Mortuária, eu não sou contra nada que é para o

crescimento  de  Cruzeiro,  só  votei  contra  porque  deve  primeiro  haver  um estudo,  não  é  só  nós

chegarmos e ter vontade de fazer, tem que ter certeza, ainda mais hoje o Estado quebrado como está,

falido, não está mandando nem merenda escolar para os colégios, não está mandando nem limpar os

colégios  que  a  Administração  tem que  estar  ajudando,  vão  depender  o  que  do  Estado.  Outra,  a

Anastacia colocaste muito bem a questão de Brumadinho, essas famílias que faleceram, mas a culpada

não é só a Vale, culpado é quem não fiscalizou, Ministério Público que hoje aparece na televisão,

aquela Dodge, que foi lá de avião, tinha que ficar lá e decidir, foram lá tirar foto, televisão, todos eles

foram lá para dizer “que pena”, mas na hora de fazer algo, proibir, ninguém estava lá. A Prefeitura está

multando, e não sei o que. Eu sei o que é um filho sem um pai, sem mãe, as pessoas morrerem daquele

jeito, nem bicho morre assim, o culpado para mim é o Ministério Público, quando é um Vereador que

fala  uma bobagem,  uma coisa  errada,  eles  querem processar,  querem prender,  quando é  Prefeito

querem prender porque ajudou o pobre com um lanche, eu não tinha que me meter porque não é do

meu Estado, mas nós somos brasileiros, e eram pessoas que estavam lá, não bichos, eu vi gente se

preocupando com cachorrinho, com porquinho, mas o ser humano nem ouviram falar que tinha que

gastar tantos mil, eu também tenho o meu cachorro e cuido, mas primeiro lugar é a vida humana que

estão precisando, só s preocuparam em dar verba, dinheiro não é tudo em uma família, eu sou de

família pobre que um feijão para dividir estava bom, o dinheiro não decidia, se um tinha 10 (dez) pila

emprestava par ao outro, hoje não, só pensam em dinheiro, em herança, tem que pensar que hoje nada

na vida é teu, é tudo emprestado,  tu vai morrer e vai deixar para os outros, não é nada teu, até teus

ossos não vai ficar, vai ir para terra, eu lamento isso, eu fiquei indignado, eu assisto todo dia aquilo, eu

tenho  coração,  eu  tenho  filho,  o  cara  fica  pensando  nas  coisas  que  acontece  por  causa  de  uns

engravatados que ganham um dinheirão, eu não tenho medo, tanto que manifestei isso no grupo da

UVB que é  de todo Brasil,  todos os Vereadores escutam, falei,  ninguém me criticou, porque é  a

verdade,  é triste,  mas é a verdade. Vou dizer para vocês, parabéns “Tio” mais uma vez,  parabéns

Prefeito, aos nossos suplentes que estão aí, pode ser que eu também não esteja mais aqui, esteja para o

lado do meu amigo Jair, não é o Tio Jair, é o Jair Bolsonaro, meu muito obrigado à todos.” 

Adriano  Antônio  Schneider:  “Gostaria  de  saudar  o  Presidente  José  Carlos  Eckert,  a  Mesa,  a

Vereadora Anastacia, os demais Vereadores e à todos que estão presente neste local. Bom, desejar ao

Foguinho um ano bom para o senhor como foi os outros anos, como foi o Tio Backes e meu ano, ano

passado, bastante harmonia, desejar um bom ano para o senhor. Quero parabenizar o secretário de

Saúde pelo ótimo trabalho que vem fazendo na pasta, não tem horário para ligar para ele, quando

qualquer Vereador, qualquer munícipe tem acesso a ele, qualquer coisa que acontecer, pode ligar para



ele que ele está sempre disposto a resolver, nunca deixou ninguém na mão, dou nota 10 (dez) para ele.

Ao contrário do atual Secretário de Estradas, que dou nota 1 (um) abaixo de 0 (zero).  Não sei se ele

tem alguma coisa contra Vereadores, porque desde que ele está dentro da Secretaria eu não consegui

fazer nada ainda, tudo que eu ligo para ele, ele faz no outro dia, sei que faz, mas eu sou uma pessoa

que não tem nada para esconder, se eu precisar falar alguma coisa de alguém, vou falar, eu não pago

imposto para falar, ele não faz porque não sei se ele não é para o cargo, ou se o negócio dele é patrola,

olha só as estradas do nosso Município como estão, Tio, estão terminando. Vou dar um exemplo,

entrou nos coqueiros que vai para João Rambo queria fazer um mundo, achou que iria fazer uma pista

para fazer a 386, alargou, do lado, a estrada que vem de Venâncio, de Palanque, Herval, que vai para

Cruzeiro, ali no Catito onde é a antiga pista de laço, se chegar hoje, a estrada foi feita ontem, passou a

patrola no meio e o barro foi empurrado para a valeta, dois carros nem conseguem passar, tem que

esperar. Em dois dias ele fez mais que em um ano, não sei se é porque tu vais assumir, “Tio”, ele fez

em dois dias mais do que ele fez no ano passado todo. Só que assim, ele passou dois dias passando a

patrola, não fazendo estrada, passou no Sítio, passou no 22, passou na Maravalha, mas assim, passar a

patrola no meio da estrada, não fazer estrada de verdade, estrada em primeiro lugar é o que, eu não

posso me meter nisso, não é meu  serviço, é serviço de Secretário, mas acho que quem vai lá, né

“Tio”, tem que ter capacidade, o senhor já estava lá para saber como é. Primeiro lugar, as valetas não

tem como passar mais, eu sou de situação,  ele também é de situação, mas assim, eu lamento pelo

péssimo trabalho que ele está fazendo, eu vou a Município vizinhos, Santa Clara, Mato Leitão, passo

nas estradas, e vou dizer para vocês, é vergonhoso, é vergonhoso passar naquelas estradas onde tu

podes andar a 80 km/h um passando pelo outro, em Cruzeiro tu tem que parar o carro para o outro

passar a 30 km/h,  então é uma vergonha, mas assim, ou faz direito, ou deixa como está,  o mato na

beirada da valeta, não tem como, é difícil passar um carro para o outro, eu sei que pode ter problema

de ter funcionário não querer pegar uma máquina, outro não está, mas temos que resolver isso. Eu

estou indignado, ontem recebi vários WhatsApp,  pessoas culpando os funcionários da patrola, e eu

fiquei com pena do cara, e disse não é o funcionário, é o administrador que está no lugar que tem que

corrigir esses erros, tem que estar junto, o Secretário de Estradas tem que estar junto, o Secretário da

Saúde tem que estar junto, não só no telefone resolvendo, tem que estar junto fiscalizando o que está

sendo feito, eu acho que assim, se ele fosse continuar mais tempo do jeito que está hoje, eu iria pedir

para ele vir aqui dar explicações do que está acontecendo que não está sendo feito as estradas, é uma

vergonha, gente, 22 de novembro, quem vai para Sonia Sehn, até a Anastacia pediu um dia lá, passar a

patrola no meio da estrada, eu nunca peguei uma patrola, mas se eu pegar, eu garanto que faço melhor

que foi feito, nunca peguei uma patrola. O pessoal do interior está cobrando, nota dez para eles, do

jeito que está não dá mais, é lamentável o que está acontecendo na Secretaria de Estradas. Eu sei



“Tio”, é um compromisso muito grande que tu vais pegar, pensa em uma coisa, não adianta fazer uma

localidade inteira em um dia, faz uma rua, depois faz outra, devagar vai indo, quando vê chega no

final, mas fazer bem feito, sei que muitas vezes não tem material, não será eu que te direi isso. Pessoas

pediram há 1 (um) ano, tenho como provar, passei lá hoje quando vim, a mulher me viu e sacudiu a

cabeça, tu ainda não pediu, sendo que segunda-feira de manhã eu liguei para o Chico Backes, aqui

dentro da Câmara de Vereadores eu peguei o telefone e liguei para ele para botar uma carga, já que

estava na linha sítio,  colocar uma conchada na beirada, uma mulher comprou boeiro, colocou, só

precisava de uma conchada de terra em cima do boeiro, 1 (um) ano que estou pedindo e ele não

consegue, depois do meio dia ele jurou que iria fazer  e até agora nada. Não é eu que estou pedindo,

são as pessoas, muitas vezes elas não tem acesso ao Secretário, e são os Vereadores que eles batem na

cara, somos nós que estamos na rota deles, então vamos ter que dar um jeito, eu vou dizer para vocês,

eu vou cobrar sempre, como eu dei os parabéns para o Secretário da Saúde, eu estou dizendo que o

Secretário de Estradas foi zero, eu tenho provas, eu sou testemunha, eu ando na estrada de chão, então

eu estou indignado com essa questão da estrada, a secretaria de estradas está abandonada, olha “Tio”,

já está mais do que na hora de assumir. Desejo um ótimo ano ao “Tio” daqui para frente, eu sei que vai

fazer um ótimo trabalho, as pessoas vão entrar em contato para fazer trabalhos contigo,  mas não

enrola dizendo que vai dar, diz que vai fazer tal data e faz. É uma coisa muito importante, o Adriano

ligar e pedir para fazer uma estrada, diz não, não vai dar Adriano, nós não temos máquina, não tem

material, não vai dar, beleza, tu não vais mais se preocupar com aquilo, mas, se o cara promete que

daqui a pouco está indo e tu avisa a pessoa que vai ser feito e não acontece, aí a pessoa fica louca.

Então, tem que ser visto isso com bastante segurança.  Agradecer ao Secretário Ernani Polo, por esse

maquinário, né “Bira”, na primeira vez foi eu, tu e o “Monga”. Então, nunca esqueço nós sentados na

mesa do Ernani Polo, o Ubirajara entrou lá tomando café, achamos que tinha se perdido em Porto

Alegre mas estava lá conversando com o homem, e ele falou da emenda, que daqui a pouco iria dar

certo, e no futuro deu certo, que bom, e agente conseguiu esse maquinário, Cruzeiro do Sul fará muito

bem o uso, eu pedi antes como iria funcionar porque pedem para a gente na rua, como vai funcionar,

se a máquina vai ser emprestada, se o agricultor poderá usar para uso próprio ou não, então, quero

dizer que os agricultores  façam bom uso desses equipamentos  e que possamos trazer ainda mais para

o nosso Município. Sobre a creche de São Rafael, como Jair falou antes, também fui procurado pela

Diretora, Prefeito se puder dar uma olhada, é bem sério o que o Vereador Jair falou. “Muito obrigado.

”

Sérgio Luís  Backes:  “Primeiramente saudar o Presidente desta  Casa,  José Carlos  Eckert,  desejar

sucesso para ti, o senhor já tem experiência, está lá a marca deixada né Foguinho, então sucesso à

todos que fazem parte, Adriano, falar de ti, ano de 2018, eu não estive nas duas últimas Sessões, foi



bem, eu não estive só em duas Sessões, que eu abri mão para o nosso amigo Sidnei, parabéns Sidnei,

foi  muito  bem,  estive  aqui  presente.  Falar  dos  que  estão  presentes  aqui  nesta  Casa,  João Pedro,

saudades de ti aqui nessa Casa João Pedro, o Roquinho, difícil a gente se encontrar, mas graças a Deus

hoje estão aí, mais pessoas que a gente dificilmente encontra estão aí, pessoal da Agricultura, é muito

importante vocês estarem aqui, acompanharem o serviço do Vereador, ver o que o ele pede, as vezes

não são atendidos, mas faz parte do nosso “correrio”. Falar da bocha, onde eu sou responsável e deixar

mais uma vez bem clara: a educação, o Município, ele só faz o carnê, quem cuida a bocha sou eu, se

der problema ou não, problema é meu e quem resolve sou eu, se um dia me questionar, se eu for mal

fui mal, se for bem, foi bem. Então deixar bem claro, tem gente que vem no Luciano reclamar, tem

que entender, não tem Secretaria de Esportes no Município, é comigo a bocha, assim como no futebol,

tem seus integrantes que cuidam. Campeonato noturno, campeonato novo, começou dia primeiro,

sexta passada,  já deu uma rodada,  tudo tranquilo, parabéns a seis equipes que estão participando.

Hoje, começou a terceira idade, digo de novo, não tem um Município que tem essa bocha em quartas a

tarde, nunca ouvi falar, esse foi um campeonato que o Alexandre Mallmann, o Xande, criou há 10

anos atrás, parabéns ao Xande e estamos tocando desde àquela época, deu sete equipes, hoje começou,

o veterano começa sábado, dia 09, com doze equipes, então, nosso Município é movimentado durante

a semana quase todo interior e cidade, a bocha, pena que se dá pouco valor, a bocha não é remunerada,

pessoal não ganha nada, traz renda para os bares e sociedades, ruim que as sociedades não tem mais

ecônomos para cuidar, está difícil, o bar é particular e ele abre quando quer, a sociedade tem que pagar

alguém, então está ficando mais difícil.  Mas, eu vejo que com esse campeonato noturno, estamos

botando  a  juventude  nas  canchas,  vai  se  recuperar  daqui  uns  anos.  Falar  das  associações  dos

agricultores, estão de parabéns, não é porque veio maquinário que vocês foram ajeitar as associações,

como eu disse antes, agora com papel de vocês fica mais fácil, mas quem está de parabéns são os

Vereadores que foram atrás, a Administração, quem aprovou esses projetos de Lei, as emendas, os

Deputados, sempre digo, temos gente boa, temos que tirar as laranjas podres, tem que ser assim, isso é

em uma família, em uma empresa, se tu tem dez pessoas boas, uma pode colocar tudo fora, aí tu vai

pegar tudo, assim é lá em cima, no Estado.  Uma batata podre em um saco, em cinco dias perde o

saco. Então é assim gente, parabéns a atitude de vocês, que formaram associações, as máquinas não dá

certo o Município controlar, o Município já tem muita coisa para fazer, vocês conseguem aproveitar

elas, e muito mais. A Anastacia pediu para o Leandro se pode emprestar uma para outra, tomara que

da, sei como funciona, falta um carretão lá, é ótimo essa troca. Quero dar os parabéns para o Leandro,

está de aniversário hoje, parabéns Leandro. Jair falou do acesso a Vila Célia, é preocupante mesmo,

mas pelo que sei a mortuária irá sair dali, irá ajudar já, tu está preocupado com o loteamento que vai

sair, é bom, Vereador tem que apresentar suas ideias, assim a gente tem a rua, o Deonísio Knecht abriu



oficina depois  do trevo,  e  a  via  é  movimentada,  e  ele  me pediu um quebra-molas ou redutor  de

velocidade, mas te digo, quando a Administração puder vai fazer, tem coisas que a gente está há 10

anos pedindo, eu estou há 12 nesta Casa, 10 anos pedindo e até hoje não foi feito, as coisas não

aconteciam e elas irão acontecer, está vindo empresa, gerando emprego, mais renda, eu digo para

vocês, daqui 2 ou 3 anos o Município terá outra cara. Não vou depender PSDB, PP, MDB, não é, é o

momento, tem que mudar. Meu pedido de licença, todo mundo já está sabendo que é para ir para a

Secretaria de Estradas, isso é um pedido que o Henrique, o Prefeito pediu, não é coisa minha, deixar

bem claro, não é por ser chamado de Secretário ou por ter outro salário, não. Eu aceitei para ir lá

ajudar fazer a diferença, como o Milton vai, eu vou, são dois Vereadores desta Casa, a gente acha que

tem capacidade, sim, de ajudar. Eu já tenho uma pequena experiência, na época a gente não fala de

política, eu estava indo muito bem na Secretaria, todo mundo sabe disso, só que pessoas tem ideias

diferentes e acharam que era o momento de me tirar de lá, politicagem, não se faz, deixa trabalhar, não

vou citar  nomes,  depois arcou com as consequências,  bem assim aconteceu.  Então,  não é por aí.

Pessoal, eu sei muito bem o que eu estou assumindo, sei das dificuldades, e são grandes, temos a falta

de material que é o principal, cascalho, eu estava falando com vice prefeito e o chico, o rio esses dias

abriu para tirar e não tinha, quando o rio da chance de tirar, temos que detonar, não fizemos ainda,

para ter um estoque para começar a trabalhar nas estradas, e estoque não são 30 cargas, mas sim 200,

tem o condomínio da Dália que tem que ser todo forrado, certo era cascalho e não temos, tem que ser

feito um rachão para base e depois acabamento com brita, temos várias terraplanagens para fazer, eu

vi a cooperval aqui, outro pedido, uma empresa grande, expandindo, o que fazer? Atender. Gente, não

estou inventando historinha para depois dizer que o Tio não está fazendo nada, não, vai demorar um

pouco, infelizmente, Adriano falou, Bira falou, Jair falou, Anastacia, eu sei muito bem, as estradas tem

que fazer limpeza, não adianta eu ir lá empurrar para terra do vizinho, pessoas não vai gostar, limpeza,

mutirão, claro, vai ser adotado na medida do possível, quando eu tiver maquinário, e o Milton vai

estar junto, não e o Tio que vai fazer, não é o Prefeito, o Milton vai estar na Agricultura e vamos

trabalhar  junto.  Se  faltar  na  cidade,  nos  bairros,  vamos  trabalhar  juntos.  O  Márcio  está  aqui,  é

testemunha, foi da equipe na época, tem que pegar os pontos críticos primeiro, depois do arrastão que

fizermos, vamos em uma comunidade e vamos fazer sim, mas preciso de material. Eu queria ficar

nesta Casa, mas vou atender o pedido do Prefeito, vamos sim trabalhar lá em baixo, mas um dia eu

quero voltar, porque eu gosto desse lugar aqui, aqui a gente aprende muito, é um colégio, colégio da

vida, nem se é na marra, mas aprende, boa noite para todos, até uma outra hora. ”

Presidente José Carlos Eckert: “Saúdo o vice-presidente Ubirajra Marques, demais componentes da

Mesa, Vereadores, saúdo o Prefeito e demais pessoas aqui presentes.  Estou retornando a Casa, fiquei

primeiro suplente, desejar com isso muito sucesso ao Milton, que faça um excelente trabalho, a gente



sabe que a coisa não é muito fácil, roda o interior, tem lugares que está bom, tem lugares que não, mas

tem bastante experiência. E para meus colegas, quando assumi aqui por duas Sessões, eu vi todos

vocês  Vereadores  dizendo  que  a  Câmara  está  muito  unida,  todos  pensando  no  melhor  para  o

Município, e espero  que nesse ano continue assim, eu acredito em uma palavra para sintetizar isso

tudo, respeito com o outro, essa é a palavra-chave, vamos discutir,  vamos, faz parte, tem que ter,

porque se todos pensarem igual a coisa não anda, então peço isso, que seja um excelente ano para nós,

e quem sai ganhando com isso é o nosso povo, é o nosso munícipe, vamos trabalhar direito, fazer as

coisas certas e quem vai ser beneficiado vai ser ele. Quero parabenizar as quatro associações que estão

aqui presentes que foram contempladas com maquinário, e principalmente, os Vereadores que fizeram

caminho a Porto Alegre, tentando buscar junto com os Deputados, então mérito dos Vereadores, que

junto com a bancada Federal buscaram isso, pessoal tem que se mexer, tem que ir à Brasília, tem que

ir a Porto Alegre, nada vem de graça, tem que ir lá para vir as coisas. Ontem pela manhã fui convidado

para uma reunião no Gabinete do Prefeito, juntamente com nosso vice João Dullius, eu fui Vereador

aqui outras ocasiões e a gente sempre falava em segurança, e é geral, nosso Município também está

carente,  efetivo  pouco,  nessa  reunião  estiveram  presentes  o  Delegado  Moreno,  de  Lajeado,  o

Delegado Dinarte, que é o nosso Delegado aqui em Cruzeiro do Sul, o Promotor Carlos Friorioli que

esteve aqui também, o comissário Ronaldo, o Policiamento Rodoviário de Cruzeiro do Sul, a Brigada

Militar  de  Cruzeiro  do  Sul  representada  pelo  Sargento  Martini,  e  foi  discutido  diversos  pontos,

estiveram também a Secretária da Educação, a primeira dama,  o Secretário de Administração, não

vou me alongar muitos nos nomes, mas o pessoal que veio de fora para colocar alguma coisa para nós.

E, assim, eles têm ideias boas, tem coisas que a gente nem sabe que dá para fazer, mas uma coisa que

eles disseram e foram bem incisivos, a Câmara de Vereadores tem que ser bastante presente nisso,

junto com eles,  fazer  reuniões junto com os comércios,  indústrias,  para que a gente veja alguma

maneira de conseguir  alguma coisa para nossa segurança,  mas o primeiro passo é  ativar o nosso

CONSEPRO, acho que faz 3 anos que está desativado, o primeiro passo é esse, depois vamos ver

como agir. Como o Friorioli colocou para a gente, né Prefeito, tem diversas maneiras de ajudar o

pessoal da polícia, e é mais a parte de manutenção, a parte de carros e armamentos fica com o pessoal

de Lajeado, a entidade que estão fundando, acho que é Ipê amarelo, empresários que vão passar para

todo G8, e nós cuidamos da manutenção, e efetivo, que é mais complicado. Mas vamos nos engajar

nisso, ir atrás para fazermos alguma coisa. Gostaria de fazer um convite, já que o Gustavo não está

usando a tribuna, acho que ele iria fazer, tem a festa dos navegantes domingo, no Passo de Estrela,

acho que começa às 10 horas com missa, não tenho certeza do horário, mas domingo tem almoço

então e se sintam todos convidados. Meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade.”



Nada mais havendo a tratar, o Presidente José Carlos Eckert convidou a todos para a Sessão Ordinária

a realizar-se no dia 20 de fevereiro de 2019, quarta – feira, no horário das 18h30min (dezoito horas e

trinta minutos), na Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, SALA DE SESSÕES DA CÂMARA

DE VEREADORES DE CRUZEIRO DO SUL-RS, AOS 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE

2019.

ADRIANO ANTÔNIO SCHNEIDER                        JOSÉ CARLOS ECKERT 

                               Primeiro Secretário                                         Presidente da Câmara de Vereadores


