
ATA Nº 003/2019

Aos 13 (treze) dias do mês de março 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. De imediato, empossou a Vereadora Tamini Dalmoro Azevedo
que já cumpriu os devidos compromissos legais na Casa. Posteriormente, procedeu-se com
a  votação  para  os  cargos  de  Vice-Presidente  e  Segundo-Secretário  Mesa  Diretora  da
Câmara de Vereadores que tiveram vacância decorrente de pedido de renúncia na última
Sessão Ordinária. O inscrito para o cargo de Vice-Presidente foi o Vereador Leandro Luis
Olbermann, em votação aberta, foi favorável por unanimidade. O inscrito para o cargo de
Segundo-Secretário  foi  o  Vereador  Gustavo  Henrique  Richter,  em  votação  aberta,  foi
favorável por unanimidade. Com isso, os eleitos têm mandato de 13 (treze) de março a 31
(trinta e um) de dezembro de 2019. Foi apreciada a Ata Nº 002/2019 da última Sessão
Ordinária ano de 2019. Os vereadores receberam a Ata com antecedência, com consequente
leitura  e  análise,  foi  aprovada  por  unanimidade.  EXPEDIENTE:  Foram  lidas  as
correspondências recebidas no período de 21 (vinte  e  um) de fevereiro a  13 (treze)  de
março de  2019,  merecendo  destaque:  Ofício  do  Partido  Progressistas  indicando  para  o
cargo do Vereador Ubirajara da Silva Marques que se licenciou para desempenhar cargo de
Secretário Municipal, a 2ª suplente de Vereador Tamini Dalmoro Azevedo, a partir de 1º de
março  do  corrente  ano.  Ofício  da  1ª  suplente  de  Vereador  Edi  Arruda  Lenhard,
comunicando que não ocupará a vaga deixada pelo Vereador Ubirajara da Silva Marques
que se licenciou para desempenhar  cargo de Secretário Municipal.  Ofício da Comissão
Central da ExpoCruzeiro, solicitando a doação de alguns exemplares do livro “Cruzeiro do
Sul em fotos”, para que podemos utiliza-los em algumas cestas que serão oferecidas para
algumas entidades e órgãos públicos, assim como, em visitas à outras feiras na divulgação
da  7ª  ExpoCruzeiro  e  Festa  do  Aipim.  Ofício  da  Câmara  de  Vereadores  de  Lajeado
solicitando  à  Câmara  que  envie  moção  de  repúdio  para  a  empresa  RGE  Sul  pelo
atendimento precário que está apresentando. Indicação nº 002/2019 do Vereador João Celso
Führ solicitando à Secretaria de Estradas e Setor de Trânsito um redutor de velocidade na
rua  Alfredo  Scheibler  nas  proximidades  na  loja  “Patys  Modas”  e  em frente  ao  “Duda
Lanches”.  Justifica-se  a  Indicação,  tendo em vista  que  os  motoristas  trafegam em alta
velocidade,  ocasionando em perigo  a  quem trafega  no  local  e  poeira  aos  moradores  e
comerciantes. Indicação nº 003/2019 do Vereador João Celso Führ solicitando à Secretaria
de Estradas que seja feita roçada na rua Werno Ignácio Klein e na Estrada Geral que vai das
proximidades do salão do “Ivo Reis” até Mato Leitão. Justifica-se, tendo em vista que o
mato  está  tomando  conta  da  pista  de  rolamento.  Indicação  nº  004/2019  do  Vereador
Leandro  Luis  Olbermann  solicitando  à  Secretaria  de  Obras  e  Serviços  Urbanos  que



recoloque  uma  parada  de  ônibus  no  entroncamento  da  RSC-453  com  a  rua  Camilo
Mallmann. Justifica-se, tendo em vista que a parada foi destruída recentemente e cerca de
50  pessoas  usam-a  diariamente.  Indicação  nº  005/2019  do  Vereador  Leandro  Luis
Olbermann, indicando à Administração Municipal que, através da Secretaria de Estradas e
do Setor  de Trânsito,  estude a  viabilidade de implementar  o  redutor  de velocidade nas
proximidades  da entrad do Camping do Bonifácio.  Justifica-se,  tendo em vista  que em
finais de semana há grande fluxo de veículos e os motoristas trafegam em alta velocidade
neste trecho, ocasionado em perigo aos usuários da via e moradores das proximidades. 

Projeto  de  Lei  nº  147-03/2019  que  concede  reajuste  de  4% (quatro  por cento)  aos
servidores do Município, 5% (cinco por cento) ao Quadro Magisterial e fixa o vale-
refeição em R$ 370,00 (trezentos  e setenta reais).  Em discussão:  Jair  Guerino Klein:
“Presidente, eu acho muito pouco, acho que o aumento devia ser pelo valor do imposto,
está certo que tem gente que nem aumento merece, então acho justo, 5% seria o mínimo do
aumento,  eu  vejo,  meu  parecer  assim,  que  poderia  ser  mais,  se  os  professores  estão
defasados, coloca 6%, mas acho que o funcionário público poderia ser 5%." Anastacia Mª
Schuster Zart: "Eu também, na reunião da comissão, a gente conversou e a gente viu que as
agentes de saúde não irão entrar e a jurídica até explicou, eu até tinha sublinhado aqui, na
ata que a gente teve na reunião passada, eu fiz essa pergunta, se as agentes de saúde, em
março, também ganhariam esse aumento, essa porcentagem novamente que os servidores
ganhariam e isso nós não tínhamos bem claro no dia, achávamos que sim, achávamos que
não, e antes até a jurídica explicou pra nós antes na comissão que esse projeto é do governo
federal e é esse valor que elas recebem. Mas, ao mesmo tempo, eu acharia que deveria se
aumentar no valor do vale-refeição, isso o nosso governo municipal pode fazer, isso que
teria de novo conversar com eles, a gente até conversou na última Sessão que iríamos atrás
para ver alguma maneira de fazer mais algum reajuste para elas, então, a gente está vendo
isso. E sim, a respeito do reajuste de 4%, os impostos foram 5%, então mais uma vez tendo
defasagem,  mas,  ao  mesmo  tempo,  louvável  que  o  "professorado"  está  pelo  menos
conseguindo o reajuste que é deles que já está defasado a vários anos, eles nem estão no
piso, então com isso, eles vão se adequando ao piso agora, provavelmente pro próximo ano,
então  é  uma  coisa  que  já  está  acontecendo  no  nosso  Município."  João  Celso  Führ:
"Presidente, tenho que concordar com os colegas, a gente discutiu bastante na comissão,
muito importante essa comissão, e realmente, a gente está olhando os números aqui e a
gente  queria  dar  um aumento  maior,  seria  o  mais  justo,  vendo  as  dificuldades  que  o
Município encontra, mas, no valor do vale-refeição aqui aumentar só R$ 10,00 (Dez reais)
é muito pouco, acho que aí tem que se rever alguma coisa. Sobre as agentes de saúde, a
Anastacia lembrou bem, a agente teve essa discussão na Sessão passada e ficou no ar, a
pergunta existiu e a resposta não apareceu, então acho que a gente tem que rever essas
coisas, é importante o aumento, a gente queria dar mais, mas a gente vê aqui que não da
para aumentar mais, só que eu acho que nesse vale-alimentação, aumentar em 1 (um) ano
só R$ 10,00 (Dez reais), é pouco gente, isso aí Presidente." Jair Guerino Klein: "Realmente,



eu nem lembrei dos R$ 10,00 (Dez reais), eu só queria passar mais uma coisa que ficasse
registrada também, o pessoal bate na rua e ataca a gente, só para deixar bem claro que a
terceirizada não está junto nisso, já me pediram isso e já bateram que agora iriam botar os
4% (Quatro por cento) para a terceirizada também, não, não vai ser, quero deixar registrado
que  não  vai  ter  o  aumento  para  a  terceirizada."   Em  votação,  o  PROJETO  FOI
APROVADO POR UNANIMIDADE.

Projeto de Lei nº 001-03/2019 que altera dispositivos na lei nº 1165-01/2013 e dá outras
providências. Não houve discussão acerca do Projeto.  Em votação,  o  PROJETO FOI
APROVADO POR UNANIMIDADE.

Projeto de Lei nº 002-03/2019 que concede reajuste nos vencimentos dos servidores da
Câmara de Vereadores no percentual equivalente a 4% (quatro por cento) e o valor do
vale-refeição  fixado  em R$ 370,00  (trezentos  e  setenta  reais).  Não houve discussão
acerca do Projeto. Em votação, o PROJETO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE.

Projeto de Lei nº 003-03/2019 que  concede reajuste nos subsídios do prefeito e vice-
prefeito em 4% (quatro por cento).  Não houve discussão acerda do Projeto. Em votação,
o PROJETO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE.

Projeto de Lei nº 004-03/2019 que concede reajuste nos subsídios dos Secretários do
Município  em  4% (quatro  por cento).  Não  houve  discussão  acerca  do  Projeto.  Em
votação, o PROJETO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE.

Projeto de Lei nº 005-03/2019 que  concede reajuste nos subsídios dos Vereadores do
Município  em  4% (quatro  por cento).  Não  houve  discussão  acerca  do  Projeto.  Em
votação, o PROJETO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE.

Proposição nº 001/2019 do Vereador Adriano Antônio Schneider que propõe à Associação
da ExpoCruzeiro que instale outodoores de divulgação da feira em pontos estratégicos
do Município e em cidades vizinhas, contendo neles a Corte da 7ª ExpoCruzeiro e
Festa do Aipim, a Casa do Morro e o aipim como símbolo e a data e local da feira.  No
espaço para comentários adicionais do autor: "Acho muito importante a gente dar essa ideia
para a Associação da ExpoCruzeiro, Santa Clara e outras cidades fazem isso também, é
importante fazer  bem antes dela  acontecer,  seria,  da minha parte,  uma ótima ideia,  nas
cidades  vizinhas  também,  para  tentar  trazer  o  máximo de  pessoas  possível  para  nosso
Município, com a corte, e ao fundo colocar o nosso símbolo, o aipim, a casa do morro
também, o nosso maior símbolo do Município,  é uma coisa para trazer  pessoas para o
Município e fazer uma ampla divulgação.  Tomara que pensem com carinho para ver a
viabilidade de fazer isso acontecer. Obrigado." Em votação, a Proposição foi APROVADA
POR UNANIMIDADE.

Requerimento nº 002/2019 do Vereador Adriano Antônio Schneider que solicita à Mesa



Diretora que envie ofício ao Cartório Eleitoral da 29ª Zona Eleitoral, solicitando que seja
feita a revisão biométrica novamente em nosso Município. Justifica-se, tendo em vista que
muitas pessoas estão solicitando esse serviço, muitas delas não conseguem se locomover
até  o Cartório em Lajeado,  sendo assim,  será de extrema importância.  No espaço para
comentários adicionais do autor: "Presidente, um grande número de pessoas me pediram se
era  possível  a  gente  tentar  trazer  o  pessoal  do  Cartório  aqui  novamente  para  fazer  o
recadastramento biométrico já que na última vez não conseguiram, foi bem divulgado, eu
mesmo ajudei a divulgar, a colocar cartazes nas escolas, nos ginásios. Lembro que com o
Alan a gente pegou aqui, tinha até na Câmara os folders e coisa, então pedir para o pessoal
do cartório se não teria como fazer mais um final de semana daqui a pouco, a viabilidade
deles, fazer para a gente tentar divulgar novamente, para ver se esse pessoal, que acho que
tem mais de 2.000 (Duas mil) pessoas que não fizeram ainda a biometria, então teria que
tentar trazer esse pessoal do cartório novamente para tentar fazer esse procedimento para
regularizar o pessoal, até porque eles terão que pagar multas depois se não conseguirem
regularizar a situação. Muito obrigado." Em votação, o Requerimento foi  APROVADO
POR UNANIMIDADE.

Requerimento  nº  003/2019 do Vereador  Gustavo Henrique  Richter  que  solicita  à  Mesa
Diretora da Câmara Municipal de Vereadores, que envie Ofício à RGE Sul solicitando que
seja instalada rede de energia elétrica na rua Irineu Otto Weiler, que interliga a rua Jacob
Afonso Lenhard e a rua Relindo Dullius, no bairro Passo de Estrela. Justifica-se, tendo em
vista que há novas residências na referida rua e não possui energia elétrica para colocação
de  postes  e  iluminação  pública.  No  espaço  para  comentários  adicionais  do  autor:
"Presidente, como ali abriu um loteamento novo e tem muitos sobrados em finalização, eles
estão cobrando que seja  feito  essa rede de baixa tensão,  é  muito escuro,  então até  por
questão de segurança, e o pessoal veio fazer esse pedido a mim então, então se for possível
fazer esse pedido a RGE para que o quanto antes essa obra seja feita".  Em votação, o
Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE.

USO DA TRIBUNA: 

Anastacia  Mª  Schuster  Zart:  “Quero  saudar  a  Mesa  Diretora  com  a  presidência  do
“Foguinho”, colegas Vereadores, assessora jurídica, a imprensa, ao Alan que está na Mesa,
as pessoas que estão aqui assistindo, em especial o Prefeito. Eu até coloquei antes para
fazermos uma comissão ou convidar alguém do Executivo ou do transporte para falarmos
sobre o ônibus de linha, que é como se diz, para providenciarmos alguma coisa, no 25 de
julho e boa esperança o ônibus não está mais passando, foi até fim do ano e não foi feito
esse acordo, e também, o pessoal estava de férias, o responsável, mas, o pessoal do interior
não têm como se locomover para a cidade com isso, o que eles falam é que vão levar o
dinheiro para Lajeado, pegam o ônibus e vão até Lajeado fazer as compras, porque senão
eles vão ter que ir a Lajeado, vir a Cruzeiro, voltar a Lajeado e ir para casa. A gente sabe
que é difícil, a gente já teve esses estudos de Sampaio e ali para cima, porque são poucos



que vem de ônibus ainda, mas temos que sentar e debater isso, temos que ver se é viável,
sentar e debater com o Executivo. A Proposição que o colega Adriano, que agora saiu, acho
interessante, não sou contra, a gente nunca é contra favorecer, mas essa questão que colocar
outdoors, não sei que não é mais fácil banners, todos sabem que é difícil temos lucro muitas
vezes nessa feira, claro que temos que divulgar sim, mas outra coisa que eu sempre coloco
e a gente está sendo muito questionados, é o nosso símbolo, a Casa do Morro, temos esse
símbolo nosso, que está no nosso brasão e temos que dar seu devido valor, então assim,
teríamos que ver com a Administração para ver isso, para ajustarmos, como tinha aquela
ideia de talvez transferirmos a Câmara de Vereadores para lá, mas já se passaram 2 (dois)
anos e não se falou mais nada, é mais uma coisa que me entristece, acho que o cruzeirense,
com quem tu conversa, os mais idosos, eles têm um sentimento de tristeza com isso, porque
não está sendo valorizado, isso é uma coisa que está dentro da pessoa de Cruzeiro, não é
como outro de Lajeado, Santa Clara, eles têm isso dentro deles, e a Casa do Morro é o
símbolo do nosso Município, então mais uma vez, vamos dar uma estudada, planejar, junto
com o Executivo, o que podemos fazer, porque os Vândalos estão usando, os anos estão
passando e isso entristece a gente. Então não sou contra a feira nem nada, nem que seja
divulgado, mas quero colocar isso porque iremos ser questionados, nós Vereadores vamos.
Parabenizar também o trabalho que está sendo realizado pela APAE, a última Sessão não
usei a Tribuna, o seu Alberi estava aqui, é um trabalho voltado ao ser humano, as crianças
especiais. A gente muitas vezes não tem essa pessoa em casa, mas temos pessoas especiais
também, mas eles estão fazendo um trabalho voluntário, quero parabenizar eles. Tivemos
no dia 8 (oito) o dia da mulher, não fizemos nada aqui em Cruzeiro por enquanto, mas está
sendo programado um encontro para o dia 22 (vinte e dois), então a gente quer convidar o
pessoal para o dia 22 (vinte e dois) de março, às 19 horas na Praça Dona Laura, vai ter um
encontro de descontração, de chimarrão, vai ter comes e bebes da APAE, então que todas
mulheres venham,  os homens também, fazer parte desta programação da saúde e venham
na Dona Laura participar desse nosso encontro.  Esses dias alguém disse que o dia  das
mulheres é todos os dias, é o que eu digo também, os homens também, mas, temos esse dia
especial para nós. Eu até participei de um encontro em Teutônia, encontro regional, muito
interessante, também direcionado a essa questão que é o direito das mulheres, nada é em
vão, sigam na luta, então as mulheres tiveram que lutar pelo salário, aposentadoria, agora
estamos de novo nisso, né, vamos perder a aposentadoria. O agricultor está preocupado
com a aposentadoria, só se fala nisso, mas e nós, servidores? Alguém está preocupado?
Ninguém está movimentando para nada. E aí, depois quando vier, irão falar: “Ah, como? ”.
Mas hoje estamos nessa de novo, a previdência, está saindo milhões e milhões de nossos
bolsos de novo para ser feito lá em Brasília a compra, para passar a previdência, se falava
que  não  fariam  isso,  dar  essas  emendas,  e  está  sendo  feito  novamente  isso,
independentemente de partido, nós pessoas temos que nos moralizar, mas todos os partidos
estão envolvidos, eu acho que não vai ter melhorias. Vemos de novo uma chacina em São
Paulo, toda semana que vemos está acontecendo alguma coisa em nosso país, desde o início
do ano acontece alguma novidade que está nos desfazendo, e muitas vezes não estamos



preocupados, a gente sente sim, a gente fica preocupado, mas amanhã já passou e vem
outra. Hoje são 10 (dez) pessoas, 8 (oito), as duas que foram os matadores, porque estão
ali? São 10 (dez) pessoas que morreram, a gente não pode muitas vezes julgar, porque eles
estão  lá,  eles  têm algum motivo,  são jovens,  e  o  que  estamos fazendo para  os  nossos
jovens? Eu até  pedi  licença esses dias para pessoa,  a  gente tinha um encontro,  eu sou
catequista, catequista dos pais, e um pai me deu uma aula, o filho deu para ele e ele me deu
também, ele disse: "nós dois, eu e minha esposa, sentado na sala, cada um com seu celular,
e o pequeno de 2 (dois) anos e meio sentado no meio, pegou o meu celular, o da mãe dele,
colocou na mesa e disse: agora quero conversar." Isso precisamos fazer, muitas vezes a
gente acha que temos de ser catequista formada, não. Prefeito formado, não. Tu tens que ser
uma pessoa humilde que vê as coisas ao teu redor, principalmente na tua família, que as
coisas  começarão  a  melhorar,  enquanto  isso,  não.  Quando  vem  de  cima,  temos  que
melhorar em nossa casa. Quero dizer o seguinte: "dizem que a vida é para quem sabe viver,
mas,  ninguém nasce pronto. A vida é para quem é corajoso o suficiente para arriscar e
humilde  o  bastante  para  aprender".  Quero  deixar  essa  mensagem.  Outra  coisa,  eu  já
conversei com o Secretário e com o Vice-Prefeito sobre a rua Nicolau Zart, está na hora de
darmos uma olhada no que fazer,  foi  colocado aquele material  e ficou ótimo,  não deu
poeira, mas agora com a chuva tem muito buraco, está intransitável, não sei, vamos fazer
um estudo para ver o que fazer. Seria isso. Obrigada."                                            Tamini
Dalmoro  Azevedo:  "Quero  saudar  ao  Presidente  da  Câmara  José  Carlos  Eckert,  o
Foguinho, assim cumprimentar os demais colegas Vereadores, os servidores da Câmara, o
Alan, a Adriana e a "Josi" que são sempre muito solícitos com a gente, saudar todos os
presentes, especialmente o Prefeito, minha sogra, os suplentes que estão aí, a "Bia" que é
suplente também, os Secretários, o "Rique", enfim, saudar à todos que estão presentes nesta
noite. Bom, primeiro quero dizer que estou aqui de novo, pela segunda vez nesta Casa,
agradecer aos votos que recebi na eleição de 2016 (dois mil e dezesseis) e dizer que já
estamos chegando perto da próxima eleição, o tempo passa muito rápido. Hoje estou aqui
em função da licença do colega "Bira", "Bira", te desejo um ótimo secretariado, bem como
aos colegas o Milton e o "Tio", o Sérgio, que também saíram para desempenhar função de
Secretários. Aqui eu quero fazer um agradecimento especial em nome da "Bia", quando ela
estava em dezembro aqui na Câmara ela fez um pedido para que colocassem um servidor
no  Cemitério  Municipal  para  que  deixe  tudo  em  ordem  sempre  e  que  foi  acatado,  a
Administração disponibilizou um servidor lá, está todo mundo elogiando, vem falar para
ela, ela me passou e eu estou repassando aos demais, ao Prefeito, inclusive. Eu também
tinha anotado que no Distrito Industrial o mato está tomando conta, além do calçamento
que é  um problema,  de imediato falei  com o João Dullius,  eles  irão providenciar  pelo
menos a limpeza, acho que antes de a gente vir aqui rebater e rebater, é interessante a gente
procurar antes os responsáveis por isso para poder agilizar, assim que o pessoal acabar a
limpeza  no  centro,  eles  vão  para  o  parque  industrial.  Sobre  a  fisioterapia  também fui
questionada, ontem e hoje, que não havia sido renovado o contrato, também tirei dúvida
direto com o Secretário, falei com o Israel, foi renovado só que demorou uns dias a mais



para ser renovado, então o pessoal vai ter fisioterapia de novo pelo posto de saúde. Quero
deixar  aqui  um agradecimento  especial  à  Administração  por  ter  cedido  novamente  um
horário no ginásio para a patinação, depois de 5 (cinco) ou 6 (seis) anos a patinação voltou
a Cruzeiro do Sul, e voltou com quase 40 (quarenta) alunas, bem bacana, é ministrado pela
professora Marcele Patussi, que é de Lajeado, ela é professora de Educação Física, vai ser
em segundas-feiras das 17 horas e 30 minutos às 19 horas. Por último, por ser a primeira
reunião que estou participando esse ano, quero desejar um ano repleto de realizações para a
gente,  e  também à  Administração,  que  deem continuidade  ao  trabalho  que  vocês  vêm
fazendo, e que tenhamos diálogo, respeito, união, independentemente de partido, a gente
tem que pensar primeiro em Cruzeiro e em nossos munícipes, sem essa questão partidária.
Deixo meu muito obrigada e hoje era isso."                                  Gustavo Henrique
Richter:  "Quero saudar o Presidente da Mesa José Carlos  Eckert,  da mesma forma os
demais colegas, a nossa Assessora Jurídica, a "Josi", ao Alan, funcionários da Casa. Eu
queria deixar um pedido para o Secretário de Obras, que se possível faça a limpeza do
boeiro em frente a Igreja Nossa Senhora de Fátima no bairro Passo de Estrela. Quando
chove ali, possui um grande acúmulo de água, e bem ao lado, há uma parada de ônibus, já
aconteceu alguns fatos que motoristas vem em alta velocidade e acaba molhando o pessoal
que está ali esperando o ônibus, a indignação é grande e eu já fui cobrado várias vezes pelas
pessoas em função dessa situação aí. Queria fazer um pedido também, se possível, fazer
uma parada, um abrigo de ônibus, em frente a casa do "Dario Dullius", o que acontece ali é
que não possui abrigo e o pessoal sempre vai para o outro lado da rua em dias de sol e em
dias de chuva, quando o ônibus vem, eles atravessam a rua, e como o pessoal não respeita o
limite  de velocidade,  para acontecer  um acidente é ligeiro,  e  depois  que acontece,  não
adianta ficar lamentando também. Então esse é um pedido que os moradores vêm fazendo,
ainda mais que o ano letivo começou e tem muitas crianças que pegam o ônibus ali, se for
possível. Na rua do "Caetano", que liga as ruas Nossa Senhora de Fátima e João Afonso
Lenhard, tem um caso parecido que a Anastacia comentou de São Rafael,  foi colocado
aquele  material  asfáltico  que  de  primeira  estava  muito  bom,  foi  um  pedido  que  os
moradores fizeram, só que agora na situação de chuva, vem os buracos, se o Secretário de
Estradas pudesse fazer uma melhoria.  Até em conversa com os moradores e o Prefeito
Municipal, ficou acordado que assim que possível, né Prefeito, vai ser feito um calçamento
comunitário ali, mas enquanto não sai o calçamento, se for possível fazer uma melhoria ali,
o pessoal agradece. Referente as melhorias na praça ao lado da quadra de esportes do Passo
e ao poste de saúde que eu havia solicitado melhorias, eu conversei com o Secretário ainda
hoje e até sexta-feira o serviço será realizado. Quero agradecer ao Secretário de Estradas
por um pedido que eu havia feito por melhorias na João Schardong, fazia tempo que o
serviço  não  era  feito  na  estrada  até  o  entroncamento  até  a  RS-130,  então  ontem eles
pegaram e fizeram toda a extensão dela, o pessoal que transita ali, está muito agradecido,
muito tempo mesmo que em toda extensão dela não era realizado. Quero deixar um convite
para sábado de noite, dia 16/03, no salão da comunidade Passo de Estrela, ao lado da Igreja,
vai ter jantar baile "flash back" que o Independente está realizando, quem quiser adquirir



cartões somente de forma antecipada, até sexta-feira, e quem quiser ir só para o baile, o
valor  é  R$ 3,00 (três  reais)  para elas  e  R$ 7,00 (sete  reais)  para eles,  sintam-se todos
convidados.  Da  minha  parte  seria  isso,  Presidente.  Um  boa  noite  à  todos".
Jair Guerino Klein:  "Saúdo o Presidente da Mesa, José Carlos Eckert, o Foguinho, aos
demais que fazem parte, os Vereadores, Vereadores e demais presentes aqui nesta Casa.
Hoje  irei  usar  a  Tribuna  para  deixar  um  esclarecimento,  tem  um  pessoal  na  rua  me
cobrando, me ligando, a respeito de nosso colega "Bira" ter assumido uma Secretaria, estão
falando que o Partido Progressista está com a Administração. Isso é uma falta de verdade,
se alguém falar isso, é uma falta de verdade. Quero que a imprensa deixe isso bem claro,
não tem coligação nenhuma, o que o nosso colega "Bira" fez foi uma decisão particular,
não sei qual é, mas ele achou melhor isso. Da mesma forma a "Bia", me questionaram
como não deixei a "Bia" ser candidata para representar nós. É decisão dela, não sou eu que
decido. A chance era dela mas ela não quis. Então hoje, digo para ti, "Maninha", respeita
teus votos e trabalha pela comunidade, é isso que quero deixar bem esclarecido, a gente do
Partido Progressista, eu como Presidente, não está com a Administração, bem claro. Sobre
o lixo verde, me pediram no bairro Glucostarck para eu pedir para ter um dia exato para
recolhimento, porque na calçada não pode mais botar porque atrapalha e se colocar na rua
pode dar algum acidente, é complicado. Acho que isso não é muito difícil de fazer, criar
calendário para recolhimento de lixo nos bairros. A respeito das roçadas João Celso, nem
vou  comentar  muito,  mas  meu  Deus  do  céu,  fui  para  Sampaio  essa  semana  e  fiquei
apavorado, sei que está chovendo muito, mas a roçadeira não pode parar, de jeito nenhum,
o trator é cabinado, podem trabalhar, final do mês eles querem o dinheiro, então vamos
trabalhar. Na rua Nicolau Zart, né, colega, tem lugar que 2 (dois) carros não passam um do
lado do outro, isso tenho certeza, se cruzar com algum carro, pode ser um fusca, um carro
menor,  tenho certeza,  dois  carros  não se cruzam, não tenho muito o que  dizer,  nossos
Secretários passam por lá, então cada um tem que o que tem que ser feito. A respeito da
Indicação do colega Leandro sobre a parada, muito boa, só não sei se o Município tem
como mexer na área do DAER, essa é outra complicação, eu até iria pedir antes para a
Jurídica, se tem como fazer, mas se tem como fazer uma parada nova, tem que ser urgente,
é muita gente que pega ônibus ali, muito bom. Falaram muito mal do "Chico" Backes, eu
tenho que falar, isso não é justo, eu acho isso muito errado, ele é da Administração, é daqui,
mas isso não é culpa do "Chico" gente, não tem material, o tempo não colabora, eu acho
que  se  for  pelo  "Chico"  agora  só  vai  ter  asfalto,  só  pode,  então  não  falam isso,  não
rebaixam as pessoas, não é bem assim não é culpa dele. Pessoal do XV (quinze) pedindo
porque parou o acostamento, eu não sei responder, falaram que não tem mais Vereador lá
para perguntar. Então, quero que alguém da Administração dê uma resposta para eles, o
porquê parou. Todos falam que o ano começa depois do carnaval, carnaval passsou, então
espero que agora comece e dê muitas obras, obras gente, eu quero ver obras, 2 (dois) anos e
meio passaram, agora é 1 (um) ano e meio e daí foi, vamos lá. Uma pena que não fui o
primeiro a falar hoje, a respeito das retroescavadeiras, acho que deveria ter uma explicação
da posição que está, não veio as retroescavadeiras ainda, eu quero saber disso, alguma coisa



está errada, falaram que estaria aí e não está ainda. Pelo dia 8 (oito), meus parabéns às
mulheres, à todas, especial a minha patroa, como a Anastacia disse, dia da mulher é todos
os dias, dia 8 (oito) é somente um dia especial, como dizia teu pai, é cada mulher para 10
homens".            

Nada mais havendo a tratar, o Presidente José Carlos Eckert convidou a todos para a
Sessão Ordinária a realizar-se no dia 27 de março 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 MUNICIPAL 

DE VEREADORES DE CRUZEIRO DO SUL-RS,

 EM 22 DE MARÇO DE 2019

 

 ADRIANO ANTÔNIO SCHNEIDER       JOSÉ CARLOS ECKERT

            Primeiro-Secretário                              Presidente da Câmara de Vereadores


