
ATA Nº 004/2019

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março de 2019 (dois mil e dezenove), às 18h30min (de-
zoito 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 apreci-
ada a ATA Nº 003/2019 da última Sessão Ordinária. 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 14 a 27 de março de 2019, merecendo destaque: Ofí-
cio do Conselho Tutelar de Cruzeiro do Sul, informando que em reunião realizada pelo colegiado do
conselho, foi eleita a nova coordenadora e demais componentes, para atuação até o dia 10 (dez) de ja-
neiro de 2020. Coordenadora: Dora Regina Freiner; Vice coordenadora: Lícia Regina Schneider; Se-
cretária: Marcia Regina da Silva.  Ofício da Câmara de Vereadores de Mato Leitão, informando que
na Sessão Ordinária realizada no dia 12 (doze) de março de 2019, foi apreciada e aprovada, por unani-
midade do plenário, a Moção de Repúdio à Empresa Gaúcha de Rodovias – EGR, pelo estado precário
de manutenção e conservação que se encontram principalmente as rodovias estaduais em nossa região,
em especial o trajeto entre Venâncio Aires e Lajeado. Indicação nº 006/2019 do Vereador Leandro
Luis Olbermann, indicando à Administração Municipal que estude a viabilidade de realizar, juntamen-
te com a ACICS e as empresas de nosso Município, a premiação de final de ano através da nota pre-
miada. Justifica, tendo em vista que aumentará o consumo local, aumentando o faturamento de nossas
empresas e gerando mais arrecadação para o Município. Ainda, é uma forma de contemplar nossos
munícipes, incentivando-os a fazerem suas comprar em nossa cidade. Indicação nº 007/2019 da Vere-
adora  Tamini  Dalmoro  Azevedo,  indicando  à  Administração  Municipal,  através  da  Secretaria  de
Obras e Serviços Urbanos, estude a viabilidade de consertar as calçadas na parte superior do Ginásio
Municipal Orlando Eckert, esquina com a moradora Vânia Ribeiro, em frente à Escola Estadual João
de Deus, na rua Júlio de Castilhos. Justifica, tendo em vista que a calçada está completamente desni-
velada e com diversos buracos, causando perigo de acidente aos munícipes e estudantes que utilizam a
calçada diariamente. 

ORDEM DO DIA:  Projeto de Lei nº 148-03/2019 que AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDI-
TO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão: João Celso Führ: Presi-
dente, a gente estava discutindo o projeto antes, já tem algum material em vista para comprar com
esse dinheiro?  Leandro Luis Olbermann: “Sim, colega, 2 (dois) veículos, um para educação e um para
a saúde, o da saúde um pouco mais caro porque vai ser de 7 (sete) lugares para levar o pessoal a Porto
Alegre”. João Celso Führ: “Já tem esses valores? ” Leandro Luis Olbermann: “Não, no momento não.
” Em votação, o Projeto FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 149-03/2019
que  ALTERA DENOMINAÇÃO DE CARGO E DISPOSITIVOS DA LEI Nº 1401-03/2015 E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   Em discussão: Anastacia Maria Schuster Zart: “Só queria dizer
que é um CC 3, FG 3, não está aqui no projeto, mas olhamos no anterior, continua igual. Isso é uma
coisa que acontece a tempo, foi apontado para ser regularizado, que bom que veio esse projeto agora



para a gente colocar isso em dia e cada um pode ter sua função no Executivo. ” Em votação, o Projeto
FOI APROVADO POR UNANIMIDADE.  Proposição  nº  002/2019  do  Vereador  Jair  Guerino
Klein, solicitando que a Administração Municipal, através da Secretaria de Educação, Cultura e Es-
portes, faça um estudo de ampliação da EMEI Novos Caminhos de São Rafael. A ampliação se faz ne-
cessária, tendo em vista que hoje a escola atende 39 (trinta e nove) crianças e 0 a 4 anos e possui 7
(sete) crianças da lista de espera. Sugere-se a construção de um banheiro e uma cozinha com refeitório
e a readequação da atual cozinha como sala de amamentação, e a sala de amamentação poderá ser uti-
lizada como sala de aula. Entende-se que, com as adequações, poderá suprir a deficiência que hoje se
apresenta de 7 (sete) crianças no número de espera e, ainda, permanecer com as que hoje necessitam
sair antes de completar 4 (quatro) anos. No espaço para comentários adicionais do autor: “Sim, Presi-
dente, eu pediria que cada Vereador olhasse quantos pais, quantas mães, pais, avós, vieram se preocu-
pando com essa Proposição, a importância que tem para nosso Município, isso não é só para nós aqui,
isso daqui a 10 anos vai ter mais crianças ainda, então peço para os colegas Edis a aprovação desta
Proposição, porque daqui a pouco pode ser construído. Então eu peço para vocês que olhem a quantia
de gente que vieram apreciar nossa Sessão hoje, por essa Proposição, a vantagem que isso vai trazer
para nosso Município.”  Em votação, a Proposição FOI APROVADA POR UNANIMIDADE.  Pe-
dido de Informações nº 001/2019 dos Vereadores (as) Anastacia Maria Schuster Zart e Jair Guerino
Klein ao Hospital São Gabriel Arcanjo, solicitando que sejam respondidas as seguintes perguntas: A
auditoria nas finanças do Hospital, que no ano de 2017 (dois mil e dezessete) foi afirmado que seria
iria ser feita, já foi realizada, está em andamento ou têm data para início? Se já foi realizada, qual o re-
sultado obtido? Sobre as promoções para angariar fundos a serem utilizados em melhorias no Hospi-
tal, há prestação de contas disso? Onde foi utilizado esses valores? As Emendas Parlamentares que fo-
ram direcionadas ao HSGA para custeio, onde estão sendo utilizadas? Qual o valor que foi repassado
ao Hospital e quanto já foi gasto? No que foi gasto? Qual a função do novo contratado? Qual o custo
mensal que isso trará aos cofres da Casa de Saúde? Quantos funcionários há no Hospital hoje e quais
suas funções? Haverá demissões para equilibrar as finanças? Necessitamos destas informações para
esclarecer dúvidas pertinentes da nossa comunidade que se preocupa com o bom andamento do nosso
Hospital São Gabriel Arcanjo. Em votação, o Pedido de Informações FOI APROVADO POR UNA-
NIMIDADE. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA:  
Anastacia Maria Schuster Zart: “Boa noite, gente, obrigada por ceder para mim esse tempo, colegas
Vereadores, Vereadora, Mesa Diretora. Quero saudar às pessoas que estão aqui, principalmente os pais
da escola, avós, Doce de Infância, não, Novos Caminhos, sempre troco, se fizeram presentes aqui
hoje. Antes a gente até conversou, muitas vezes a gente não sabe o que é um projeto, o que é uma
proposição, o que é um requerimento, não é porque a gente não quer saber, a gente não se inteira e a
gente não sabe, mas é bom quando os pais e as pessoas vêm aqui nos assistir e a gente pode colocar
um pouquinho que a gente faz, então eu coloquei para um pai que é uma proposição que nós estamos
fazendo, ela vai para o Executivo e o Executivo vai fazer e vai mandar ela em forma de Projeto para
nós e então nós vamos aprovar ele, se todos aprovarem, ela vai ser executada. Então assim que se faz,
mais  ou menos.  Esse pedido de informações  que eu pedi  do hospital,  a  gente tem muitas coisas
pendentes, até coloquei aqui que em 2017 (dois mil e dezessete) veio o Promotor aqui e o pessoal que
está na frente do Hospital e não se fez essa auditoria ainda ou se já fez a gente não sabe, não nos
repassaram, e a gente quer saber, se já foi feito ou como anda isso. E por outro lado, assim, muito se



cobrava da gestão anterior, da administração anterior em fazer o balanço. Nós também não recebemos
ainda desde o ano passado, nós não recebemos no fim do ano, então a gente também quer saber onde
está sendo investido esse dinheiro que muitas vezes a gente colabora comprando um pastel ou em uma
festa, então essas promoções que estão acontecendo. Outra coisa, se está recebendo custeio, o que é o
custeio que nós recebemos do federal, nós Vereadores,  todos, fomos a Brasília, todos, inclusive a
jurídica, e a gente trouxe várias emendas, que bom, Cruzeiro está sendo premiado, contemplado, e nós
queremos saber, porque ela vem em forma de custeio, custeio se faz o que, se paga as contas, que é
médico, medicação, no hospital. Mas, o Executivo tem que repassar esse dinheiro em uma obra ou
alguma coisa também, isso tem essa contrapartida, nós, pelo menos, fomos informados lá. Então a
gente está perguntando isso também, e quanto realmente veio de emendas, para a gente saber quanto
dinheiro está aí no hospital, a gente sabe que estão sempre mexendo um pouquinho, cada pouco tem
uma janela pintada, ou está fazendo alguma coisa ali, agora está se fazendo a sala de espera, a gente
sabe  que  tem custos,  sim,  mas  nós  também queremos  saber  certo  um balancete  disso.  Também
sabemos que veio mais uma pessoa para trabalhar, acredito que é pela terceirizada, mas a gente não
sabe, porque mais um? Já se colocou a Jéssica, tem a Rosane, tem a “Nice” que estão ali na frente, e
tem mais duas gurias, então a gente pergunta porque mais uma pessoa, está saindo do nosso bolso,
mas nós queremos saber, onde vai. Eu sempre digo, nós sempre estamos a favor de repassar verbas
para o hospital, sempre, porque nós somos privilegiados de ter um hospital aqui, do jeito que ele está,
mas ele está. Nós precisamos de um remédio, como agora eu estou com gripe e quero ir ali, eu sou
atendida, mesmo que eu tenha Unimed, mas eu tenho que ter essa ideia que eu não preciso ir aqui tirar
a consulta de alguém e vou para Lajeado ser atendida pela Unimed que eu pago, mas eu posso ir aqui,
sou atendida, como a gente sabe outros Municípios não tem isso, eles têm que vir aqui para Lajeado,
imagina uma gestante, ela vem quase com o nenê ganhando. Então assim, são coisas que a gente está
querendo ver agora o que está acontecendo. Da ACICS, aqui o Leandro colocou, Leandro, a gente fica
triste, porque as pessoas, até esses dias coloquei na Tribuna, as pessoas não têm como vir no comércio
de Cruzeiro, não tem ônibus, eu quero sentar com a Administração para ver, com nossa jurídica, talvez
o Presidente, vamos sentar essa semana, agora talvez não dá, na outra, vamos marcar com o Prefeito
para ver se não temos como ver alguma condução, porque tem pessoas que não tem como vir, e a
gente sabe que um ônibus não se mantém, e são poucos que vem. Mas, aquelas pessoas que ainda
viriam, vão para Lajeado, e o nosso comércio vai aonde? Nossa renda vai aonde? Para nós ganhar
remédios, consultas, exames? Vai para Lajeado. Então vamos tentar sentar, e quando mais pessoas a
gente chama, daqui a pouco vocês,  os pais novos aqui,  porque muitas vezes a gente não precisa
condução, a gente tem um carro, mas temos que pensar nas pessoas que não tem, então peço a ajuda
de vocês, como nós agora vamos tentar a ajudar vocês, vamos atrás sim, vamos tentar aumentar essa
parte de trás da creche, a gente sabe que não é agora, mas, até o ano que vem, dá para pensar. Eu hoje
também fiquei sabendo a respeito de um aparelho de eletrocardiograma, a gente sabe que também
temos aqui, no nosso Hospital e ele não está funcionando, a gente até queria saber o porquê não, se
talvez o Executivo possa nos falar para sabermos responder pelas pessoas, porque era tão fácil, entra
de  novo  a  condução,  a  pessoa  não  tem  como  ir  para  Lajeado.  Tantas  verbas  que  vieram  dos
Parlamentares, dos Deputados, nós não conseguimos comprar um? Então hoje até me chamou atenção
no “Jornal do Almoço” que a quimioterapia está sendo feita que eles colocam uma touca e a pessoa
não perde o cabelo, é uma máquina especial, Caxias, isso aí, e ela não perde o cabelo, porque a gente
sabe da vaidade da mulher, homens também, não se perde o cabelo e ela custa R$ 65.000,00 (sessenta
e cinco mil reais), eu achei que era milhões, mas é R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), nós



ganhamos aqui verbas de emenda de R$ 100.000,00 (cem mil reais), R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais), lá para a nossa rua veio R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), então para a área da Saúde também
pode vir, nós vamos agora em Abril subir de novo, vão 4 (quatro) Vereadores, a gente quer trazer mais
dinheiro, porque sempre se fala, se nós não formos até lá, eles não enxergam nós, eles não sabem que
Cruzeiro existe, só quando tem eleições, daí eles vem pedir para nós votarmos e depois o que nós
fizemos? Esquecemos, normal, a gente não critica ninguém, mas é o que acontece muitas vezes. Então
para a Administração ver sobre esse aparelho, porque eles estão indo para Lajeado fazer e tem muita
gente que não está indo fazer e daqui a pouco vão morrer, e aí? Teremos que nos preocupar mais
ainda. Mais um pouquinho, estou com sede. Hoje de manhã fui chamada, não, foi ontem de manhã,
essa questão do mosquito, todo mundo está escutando, nós temos em vários lugares focos, temos em
Cruzeiro, tem sem São Rafael, mas a gente não precisa se alarmar. Sempre digo assim, quando alguém
vem me falar eu não vou vir aqui dizer que o Prefeito tem que ir lá passar veneno, não, eu acho que
nós juntos temos que pensar em uma solução para resolver, porque não é só ele que é o Prefeito, nós
todos fizemos parte dessa conjuntura. Eu fui conversar com o Sidnei que é o responsável da vigilância
e ele me disse que sim, tem o foco sim em São Rafael, até no cemitério, eu pedi para ele se podia falar
e ele disse que sim, não tem problema nenhum, e essa região para lá, então assim, tem o foco do
mosquito, não tem a dengue, a chikungunya eles estão fazendo mais um exame que é mais demorado,
então eles não têm a resposta,  mas,  hoje de manhã, a estadual estava aqui e passou para eles, se
querem passar o veneno, se fosse em um bairro eles iriam passar logo, mas como é interior as vezes só
tem os focos, eles vão coletar mais tempo ainda porque ele é um veneno que mata, e ele não mata só
mosquito, ele mata nossa abelha, nosso pássaro, nossos bichinhos rasteiros, tudo. Então se alguém
escutar que a Prefeitura de Cruzeiro não está passando é porque eles estão tendo cautela, eles estão
sabendo o que pode ou não fazer, que a gente fique no alerta, eu até  queria convidar o Sidnei e o
Secretário para virem aqui e explicarem para nós para sabermos e repassarmos para os munícipes,
pode ser, Presidente? Que o Sidnei ou Secretário venham aqui. E que sejamos esses portadores para
ajudar o município, porque sempre penso assim, sempre tem 20 (vinte) para criticar, mas 1 (um) para
ajudar, então que sejamos essa 1 (uma) pessoa, porque nosso Cruzeiro é muito bonito, esses dias falei
até da Casa do Morro, ela é para ir no banner, mas como ela está, ela não pode, ela está no nosso
brasão, mas ela não pode ir em um banner para ir na rua, ela está muito feia. Obrigada".

Tamini Dalmoro Azevedo:  "Boa noite  à  todos,  queria saudar o Presidente da Mesa,  José Carlos
Eckert, assim eu saúdo os demais colegas e as pessoas aqui presentes. Infelizmente hoje eu vim usar a
Tribuna para discordar de algumas coisas que o colega Jair falou na Sessão da semana retrasada,
dizendo que eu, é minha segunda Sessão para quem não sabe, a segunda vez que estou aqui na Câmara
de Vereadores, para que eu respeite meus votos, né, Jair? Mas eu te peço: tu respeitas teus votos? Pois
é,  nesta  mesma  Tribuna  na  semana  passada,  o  senhor  deixou  um  morador  do  XV (quinze)  de
novembro sem respostas, o senhor usou desta Tribuna para dizer que estava paralisada a obra do
acostamento no XV (quinze), que o XV (quinze) não tem mais representante. Como não tem mais
representante?  Local.  Mas  assim  como  eu,  como  o  senhor  e  demais  Vereadores  aqui,  também
recebemos votos do XV (quinze). O senhor nas três eleições que concorreu e eu nas duas que concorri.
Não é porque o "Tio" que assumiu uma secretaria, ou o "Bira" que assumiu uma secretaria que mora
na Vila Zwirtes, que os bairros irão ficar desamparados, aqui devemos representar todo mundo. Outra
coisa, em relação que o PP (Progressistas) nunca coligaria com a Administração Municipal, tudo bem,
foi isso que falaram para ti, que vieram te questionar, mas talvez por esse motivo, por tu se intitular
dono do partido, que eu tenha tomado a decisão de permanecer na Câmara, a "Bia" ter tomado a



decisão dela e o "Bira" ter tomado a decisão dele. O PP (Progressistas) nunca foi tão malconduzido
como hoje, talvez por isso que a gente toma essas decisões, né? E eu acho que tu estás equivocado em
relação a tu dizer que as pessoas vêm te perguntar se o PP (Progressistas) está coligado ou não com a
Administração,  porque  para  mim,  eles  perguntam  coisas  bem  diferentes,  para  ver  se  o  PP
(Progressistas) ainda existe. Inclusive, eu acho que essa decisão a gente tomou por vocês não ouvirem
nossa opinião dentro do partido, vocês faziam reuniões secretas e demais coisas e nós não éramos
convidados, o senhor não pode se esquecer que os meus votos, da "Bia" do "Bira" foram fundamentais
para a tua eleição, não foram? Eu acho que pelo menos a nossa opinião você deveria escutar. Mas
infelizmente, até peço desculpas Presidente, hoje eu vou a Tribuna somente para isso. Boa noite."

João Celso Führ: "Boa noite Presidente, colegas Vereadores, Assessores, a imprensa, todas as pessoas
que se fazem presente, minha saudação. Então, Presidente, começamos pelo transporte escolar. Recebi
muitas reclamações dos pais que os alunos não estão sendo pegos como deveriam, então eu queria que
o senhor convocasse uma reunião com a Secretária da Educação, de repente com motorista para a
gente resolver esse problema, tem gente ficando para trás porque o ônibus chega atrasado no colégio.
Então que se faça um estudo melhor, se faça um estudo para não deixar ninguém para trás, para chegar
no horário certo, é pouca coisa, já conversei com motorista, já conversei com a Secretária, eles iriam
tomar providência, mas até agora nada, então acho importante fazermos essa reunião com as partes
para resolvermos esse problema, como todos tem seu direito, essas crianças também têm seu direito.
Sobre a creche novos caminhos, Jair, parabéns, a gente foi procurado pelos pais, está mais do que na
hora de ampliar essa creche, porque inúmeras crianças que estão sendo deslocadas já, crianças com 4
(quatro) anos, 4 (quatro) anos gente, são crianças pequenas, em um escolar, sendo deslocadas para
uma outra comunidade, quando a gente poderia simplesmente ampliar essa creche, está mais do que
na hora, está mais do que na hora de aparecer obras, aparecer investimentos em cima de creches, de
escolar, e não pensar só em outras coisas. Então você imagina uma criança de 4 (quatro) anos, ela está
sozinha  em um ônibus,  ou  o  pai  tem que  levar  ela,  como  funciona  isso?  São  crianças  que  são
inocentes, crianças que moram perto da creche que são deslocadas para outra comunidade. Eu não
concordo com isso, acho que a gente tem que tomar providências, colegas Vereadores, Jair, foi muito
bem, se você não fosse fazer essa Proposição, eu iria fazer, porque vários pais me procuraram e eu
tomei  essas dores,  eu conheço essa creche,  conheço os pais,  conheço as crianças  que estão lá,  e
realmente está na hora da gente ampliar essa creche. Ela ficou parada muito tempo, 16 (dezesseis)
anos, minha guria tinha 2 (dois) anos, fiquei contente quando ela iria ser levada para a creche, ela
depois podia lecionar lá, tinha 16 (dezesseis), aí ela começou a andar de novo, e agora vamos parar no
mesmo tempo de novo? Então, tomar providências sobre isso. Fui procurado pelas pessoas do Bom
Fim,  moradores  do  Bom Fim,  me  colocaram que a  Artur  Eckert  não  iria  ser  mais  estadual,  iria
pertencer ao Município. Então, fiz a reunião com eles, procurei o Prefeito, já conversei com ele, e
quero dizer para esses moradores, pais de alunos, que o Prefeito, dia 12 (doze), 12 (doze) de abril às 9
horas,  iremos ter  a  reunião.  Secretária,  Prefeito,  professores,  diretora,  para  também resolver  esse
problema. Porque não foram comunicadas, né? Não foram comunicadas que iria passar de estadual
para municipal, que iria ser criado um projeto lá, interessante o projeto, sim, mas que comuniquem a
diretora, comuniquem o pessoal lá, não deixem dar aquele "bla bla bla", agora a gente tem que correr
atrás para resolver um problema que poderia já ter sido resolvido, mas tudo bem, dia 12 (doze) de
abril a gente vai resolver esse problema com o Prefeito. A iluminação pública, Presidente, Sessão
passada não usei a Tribuna, mas na anterior tinha colocado sobre isso, fui procurado novamente, desde
setembro, tenho aqui com o Alexandre marcado, falei com o eletricista, até hoje não foi resolvido os



pontos que marquei para eles. Eu me dei o serviço que ir lá marcar os postes com uma fita, as fitas
caíram, infelizmente gente, caíram, e não foram trocadas as lâmpadas, é muito difícil isso, ou não tem
material, ou o eletricista está de férias, ou simplesmente se esquecem, não sei o que está acontecendo.
As  estradas  então  gente,  vamos  para  o  mesmo caminho  de  novo,  essas  buraqueiras,  pessoal  me
cobrando direto, não posso nem sair de casa, eles já vêm lá na minha casa, mas é o direito deles, eles
têm que reclamar mesmo, nós somos os representantes, somos os para-choques deles, então temos que
trazer isso para a Administração. Sei que está difícil as coisas, a gente tem um compromisso com a
Dália para resolver esse problema, mas, acho que tem que ser dada uma atenção, nós estamos em
plena  época  de  colheita,  vocês  nem tem ideia  de  como é  esse  corredor,  que  é  esse  caminho de
Sampaio  até  a  RSC 453,  o  que  vem  de  movimento,  caminhões  carregados  com soja,  milho,  o
movimento que é isso aí e o que é essa estrada, sem falar nas outras. E as roçadas que eu pedi,
infelizmente não foram feitas ainda, então não sei, de repente esse mutirão que está aí na praça, no
trevo, de repente espalhar esse pessoal no interior também, podia se fazer isso, né? Tudo questão de a
Administração ver isso com bons olhos. Então pessoal, acho que para hoje era isso, obrigado."

Adriano  Antônio  Schneider:  “Saúdo  o  Presidente  da  Mesa,  Vereadores,  Vereadoras,  Assessora
Jurídica, Assessor da Câmara, Assessora de Imprensa, nossa Assessora nova, dar os parabéns, a gente
estava precisando de uma pessoa aqui dentro, era muito serviço para o Alan, para a “Adri” e para a
“Josi”,  aos  pais  e  professores  da  Novos  Caminhos  de  São  Rafael  e  as  demais  pessoas  que  se
encontram neste local. Gostaria de falar sobre a Proposição da última Sessão, que não usei a Tribuna,
sobre os outdoores de divulgação da ExpoCruzeiro em todas as entradas de nosso Município, que eu
tinha feito na última Sessão, a Anastacia colocou de banners, claro, com certeza, para nós divulgarmos
a nossa ExpoCruzeiro, eu acho importante a gente fazer outdoores, banners, para podermos colocar
em toda as entradas de nosso Município como também em todo Vale do Taquari e Rio Pardo, se a
gente conseguir nos outros Municípios, com as nossas soberanas em cima, com daqui a pouco no
fundo o aipim, isso tudo a ExpoCruzeiro vai ver como fica melhor. A Casa do Morro com certeza,
discordo da Anastacia, a Anastacia disse que a Casa do Morro não tem condições, a Casa do Morro é o
símbolo de nosso Município, tem que estar em cima de qualquer banner, eu sei que a situação está
péssima da Casa do Morro, mas isso não vem desse ano ou do ano passado, isso vem de muitas
Administrações anteriores, então temos que trabalhar em cima disso. Sobre o Requerimento que fiz
sobre o Cartório Eleitoral da 29ª Zona Eleitoral, da Sessão passada que não usei a Tribuna, gostaria
que eles olhassem o Requerimento com carinho, o Município tem cerca de 2 (duas) mil pessoas que
não fizeram o recadastramento biométrico ainda e irão pagar multa, então acho que se eles pudessem
vir  pelo  menos  um  final  de  semana,  para  que  o  pessoal  que  ainda  não  fez  o  recadastramento
biométrico possa fazer, seria importante para nós. Bom, Jair, falar do Hospital, Anastacia também.
Cada um fala o que quer e escuta o que quer. O Hospital, nunca foi investido tanto no Hospital, Jair.
Eu sei, fico “faceiro”, também quero ver respostas, só que, olha o que foi feito no hospital só no ano
passado e esse ano, as emendas, a gente foi para Brasília, trouxe emendas, como a Anastacia disse. Vai
ser  esclarecido  tudo,  tenho  certeza  que  vai  ser  esclarecido.  Os  voluntários  da  Administração,  os
voluntários da comunidade que ajudaram, nunca foi feito uma mobilização, festa para arrecadação de
recursos. Ao Vereador “Monga”, por exemplo, que prestou serviço voluntário lá, né, “Monga”? Temos
que nos preocupar com a nossa Casa de Saúde, temos que tentar ajudar, nosso povo hoje está sendo
atendido melhor, está sendo investido 30% (trinta por cento) da arrecadação em nosso Hospital hoje,
30% (trinta por cento) nós estamos investindo na nossa saúde, nunca foi investido tanto na saúde
como essa Administração está fazendo. Eu também quero ver, vou atrás para saber o quanto foi gasto,



mas tenho certeza que o senhor vai se apavorar com os números de como era e como é hoje, então
para vocês verem sobre a questão do Hospital. Sobre os pais e professores da Novos Caminhos, eu
tinha conversado com o Jair, a gente já falou aqui na Tribuna, uma professora, não lembro o nome
dela, eu fui no supermercado em Mato Leitão e ela falou comigo sobre a situação, Simone? Eu falei
com  essa  profes,  se  não  podia  dar  uma  atenção  na  creche  e  coisa  e  tal,  falei  com  o  Prefeito
pessoalmente sobre a questão, o Prefeito disse que faria o máximo para ajudar a questão, mas isso foi
aquela  vez,  quero  muito  que  não  deixem  o  pessoal  de  São  Rafael  mal,  professores  da  Novos
Caminhos, para nós termos um colégio de qualidade no São Rafael, que é merecido. Sobre os horários
de ônibus, a Anastacia até falou aqui, fiquei indignado, até com a empresa onde trabalho, discuti com
eles, quando eu tenho uma coisa para falar, é que nem na tribuna, eu não quero saber, estou aqui para
fazer meu trabalho. Discuti com meu trabalho, o diretor da empresa, sobre uma questão, fiz reunião na
empresa e prometi, se eles não colocassem o horário que eles pararam de volta, eu entraria em contato
com empresas que sei  que estão loucas  para fazer  esses horário e traria para nosso Município,  e
consegui fazer a reunião, muita gente não está sabendo, irei divulgar o horário do ônibus agora, que
está sendo feito o roteiro, começou na quinta-feira passada, o horário começa, o ônibus sai vazio da
rodoviária de Lajeado às 8 horas, vai vazio até o Sampaio, passa pelo 25 (vinte e cinco) de julho, entra
aqui onde vai para tua casa, passa na frente da tua casa e vai reto para o Sampaio, sai as 8 horas e 30
minutos passando pela Linha Nova, Conceição, Arroio Grande, 22 (vinte e dois) de novembro campo,
sebe, diamantinos, cooperativa, XV (quinze) de novembro até Cruzeiro, retornando às 15 horas no
sentido inverso. Então às 8 horas e 30 minutos ele sai do Sampaio e retorna às 15 horas. Quero dizer
para vocês, fui lá, fiz reunião, conversei com eles, e se não fosse feito isso aí, eles não botariam de
volta. Hoje em dia, eu sei, está difícil a situação. Para vocês terem ideia, o primeiro horário deu 7
(sete) passageiros na ida e 5 (cinco) na volta, por essas questões que as empresas param hoje, não tem
colégio, hoje o que sustenta uma empresa de ônibus é colégio, então não tendo colégio, ninguém bota
ônibus, muitas empresas não colocam. Sobre a RS-130, no São Miguel, entrei em contato com o
DAER - Departamento de Estradas e Rodagem, com o Sadi, que é responsável de Obras e ele me
garantiu que vai fazer o possível para tentar passar a patrola pelo menos, porque a empresa Ecopav,
que estava fazendo, parece que não deu mais certo com eles, no Estado deu um rolo, alguma coisa,
não vai continuar fazendo a obra que estada sendo feito, eles vão tentar uma outra estratégia para
continuar trabalhando. Segundo ele, eles têm 2 (duas) patrolas para 4 (quatro) ou 5 (cinco) rodovias,
não é só a RS-130, tem São Jerônimo, tem Bom Retiro, então tem várias rodovias que eles têm que
atender com 2 (duas) patrolas sucateadas ainda, então eles estão vendo essas questões. Também quero
falar  aqui,  quase  me  esqueci,  falar  do  nosso  ex-Vereador  Ubirajara,  quero  dar  os  parabéns  aqui,
parabéns Ubirajara pela Secretaria, por fazer parte da Administração, pelo trabalho que está fazendo
na secretaria, e também dizer que o Ubirajara é o Presidente do COGEMAS, é com gema, não é sem
gema, né? Conselho dos Gestores Municipais da Assistência Social do Vale do Taquari, onde tem mais
de 36 (trinta e seis) Municípios, isso? Entãp gostaria de dizer ainda mais sobre o Hospital, Jair, a gente
vai fazer de tudo para colocarmos nosso Hospital como referência para outros Municípios ainda, a
gente começou no ano passado com uma situação muito difícil,  ano retrasado,  o Hospital  estava
quebrado, não tinha nada, não tinha remédio, foi iniciado a compra de remédio com o CONSISA, para
comprar os remédios mais baratos, tudo isso foi ajeitado para a gente fazer o nosso Hospital andar, e
pode ter certeza Jair, o senhor vai ter todas as respostas, vou cobrar isso deles também, mas tenho
certeza que o Hospital vai ser referência. Meu muito obrigado. ”

Jair  Guerino  Klein: “Saúdo  o  Presidente,  saudando  o  Presidente  saúdo  os  demais  Vereadores,



pessoal aqui presente, pessoal de nossa escola de São Rafael, não é o pessoal só de São Rafael porque
tem gente de Boa Esperança, Linha Primavera, não é só para São Rafael. Minha colega “Maninha”, eu
me orgulho de ser Vereador e me orgulho do que fiz nesses 6 (seis) anos que estou aqui, eu quero ser
bem sincero para você, eu honro minha palavra e sempre honrei, e eu espero o mesmo de você porque
você está no nosso partido, mas jamais eu disse que não tinha Vereador, no local, mas se você não
entendeu, todo mundo aí entendeu, e eu vou ser bem sincero, vou usar a mesma frase que meu colega
Ubirajara falou aqui, eu não estou aqui para encher linguiça, eu falo o que eu acho e falo que acho
certo, só isso, pode me criticar quanto quiser, seja quem for, só eu quero deixar bem claro que eu
trabalho para o povo de Cruzeiro. Não é particular, é para o povo. Sobre a Proposição, gente, meus
parabéns para a comunidade, isso representa o quanto é necessária essa ampliação, é uma pena que o
Prefeito hoje não está aqui, toda Sessão está, para ver, isso é um protesto para mim, de certa forma, de
tanta necessidade que tem essa ampliação. Então gente, meus parabéns para vocês, parabéns mesmo,
eu jamais  achei  que viria  tanta  gente,  e  não é  só de São Rafael  como falei  a  pouco,  é  gente da
Primavera, Picada Augusta, 22 (vinte e dois), Linha Nova, então eu vejo assim, hoje o Secretário da
Administração, né, Secretário, mas quase, está aqui, que repasse isso ao Prefeito, o pessoal que veio,
por causa de uma Proposição, então eu vejo assim, é uma necessidade. Da mesma forma, gostaria que
o Departamento de Meio Ambiente fosse até lá, junto com a Secretaria de Obras, para ver a solução de
uma árvore do lado da EMEI, é uma figueira, todo mundo conhece uma figueira e sabe as raízes que
ela suporta, é 1 metro e meio distante do prédio, isso em 5 (cinco) anos vai levantar, está do lado da
fosse, vai entupir, e o pior, quem conhece pé de figueira, cria muito inseto, tudo que é tipo, vejo que
pode dar até acidentes, essas “lombas” grande que cai da figueira, isso é a pior coisa que tem, quem
conhece pé de figueira, e as crianças brincam de baixo, eu peço isso para a Administração, que leiam
isso, vão lá olhar, isso não é só palavras para fora porque o pessoal está aqui, isso é uma realidade. A
respeito do bueiro lá na João Felipe Eckert, antes da RSC-453, onde foi aberto, eu já tinha pedido isso
também, os bueiros, ficou muito bom, só tem que comprar bueiro porque vai dar acidente, vai ter
gente se matando lá, é só uma coisa que eu falo. Colega “Monga”, a respeito das nossas estradas, eu
nem falo mais nada, se alguém quiser ver alguma coisa vai da RSC-453 até o cemitério de São Rafael,
gente, meu Deus do céu, acho que vou comprar o Jipe ainda. O foco da dengue está aqui por perto,
como a Anastacia disse, não é tão alarmante, mas eu peço a toda comunidade que cuide um pouco,
água parada em vasos, em pneus, é perigoso, digo para vocês, ficam de olho, vamos ajudar que isso é
perigoso. Pedidos, mais um pedido aqui que o pessoal me pede, estou em tudo, não é só para o centro
que trabalho, mas hoje vou pedir mais para o centro, a academia ao ar livre, foi colocado com tanto
sacrifício,  né  doutor  “Bira”,  e  diz  que  metade  dos  equipamentos  estão  estragados,  eu  sei  que  é
vandalismo, eu sei, mas eu acho que é uma questão da Administração dar uma verificada, tá, gente?
Então só para deixar bem claro, eu trabalho em prol do Município. ”

Leandro  Luis  Olbermann:  “Saudar  o  Presidente  José  Carlos,  juntamente  com  os  demais
componentes da Mesa, Vereadores, Vereadora, servidores da Casa, familiares das crianças da creche
Novos Caminhos e os demais aqui presentes. Jair, a Proposição feita, muito válida, com certeza todos
nós Vereadores vamos fazer um esforço para essa obra acontecer. Já que não usei a Tribuna na última
Sessão, quero desejar as boas vindas e um ótimo trabalho para a Vereadora Tamini e, da mesma forma,
para a nossa nova Assessora da Câmara, Ana Paula. Referente a minha Indicação sobre a viabilidade
de realizar a premiação de final de ano através da nota premiada, é para dar um incentivo a mais para
nossas empresas, empresários, para eles faturarem mais, para nosso Município gerar mais retorno e
arrecadação e ainda contemplar nossos munícipes, incentivando-os a fazer suas compras em nosso



Município. Sobre o evento que aconteceu na última sexta-feira, no dia 22 (vinte e dois) de março, na
praça  Dona Laura,  parabenizar  a  secretaria  da  saúde,  em nome do Secretário  Israel,  sua  equipe,
Administração, APAE, seu Alberi que nunca mede esforços para estar presente no evento, ajudando,
ao pessoal  da igreja  evangélica  quadrangular,  pela  palavra do Pastor  Sidnei,  a  banda,  pessoal  da
apresentação, ao médico e Deputado Tiago, de Porto Alegre, que veio dar a palestra e a todas as
pessoas  presentes.  Falar  um  pouco  da  área  da  educação,  sobre  os  tristes  episódios  que  estão
acontecendo em nosso mundo, das atitudes, tragédias dos nossos jovens e adultos, principalmente nas
escolas, hoje são poucos, e amanhã? Nas escolas, diretores, professores, funcionários, não tem como
sozinhos prever e combater esses acontecimentos, mas nós pais, temos que cada vez mais dialogar
com nossos filhos, e principalmente, fazer o acompanhamento do conteúdo e com quem essas crianças
estão mantendo contato no celular, é o grande câncer que temos hoje, é útil, mas em certas horas,
muito  negativo.  Falando em educação,  quero  deixar  meus parabéns  a  Escola  Estadual  de  Ensino
Fundamental São Rafael que hoje completa 69 (sessenta e nove) anos de história, parabéns a direção,
professores, funcionários, alunos e todas as pessoas que estudaram nessa escola. Referente ao Pedido
de Informações do colega Jair e da Anastacia sobre o Hospital São Gabriel Arcanjo, concordo que o
dever do Vereador é fiscalizar, mas esse pedido de hoje me deixou espantado, o porquê disso: porque
vocês,  Vereadores  com  mais  tempo  de  Casa,  nunca  pediram  essas  informações  em  outras
Administrações.  A Anastacia  não está  presente,  mas  falei  com ela  que eu  iria  falar,  fez parte  do
Governo do PT (Partidos dos Trabalhadores), de 2009 a 2012, na era do Rudimar, ela era Vereadora de
situação, eu nunca vi ela se manifestar na época de quantos funcionários tem o Hospital, do valor de
R$ 5.744,00 (cinco mil e setecentos e quarenta e quatro reais) pago ao Diretor do Hospital na época,
que hoje corrigido, iria dar R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), da cadeira que o Diretor comprou
de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) nunca ninguém falou nada, em época de crise. Sobre a troca de
terreno com sala, até hoje não está regularizado, nunca ninguém foi atrás. Jair, você foi Vereador na
coligação do PP (Progressistas), “Dingola”, era situação, hoje você está preocupado, na campanha em
2016 (dois mil e dezesseis), a coligação que vocês estavam juntos, a principal frase que maioria usou,
eu lembro e tenho provas, que se o Lairton e o João ganhassem a primeira coisa que iriam fazer era
fechar o Hospital.  Mas isso,  como tu viu,  não aconteceu. E hoje, Administração, funcionários do
Hospital,  membros da comissão,  gestão,  estão fazendo um ótimo trabalho para manter  a Casa de
Saúde aberta, parece que isso incomoda vocês. Inclusive nesse momento, o Prefeito não está presente,
ele e o Chagas estão em Porto Alegre para trazer mais recursos para o Hospital. Por isso colegas,
sugestões para melhorar o Hospital, tragam para esta Casa, ainda dá. Falando nisso, peço para a Mesa
que faça um ofício e mande para a Comissão de Gestão do Hospital e para o novo Administrador do
Hospital, para um convite para uma reunião nesta Casa na próxima Sessão, quarta-feira, dia 03 de
abril, em horário a ser marcado, pode ser antes da Sessão, a fim de esclarecer algumas dúvidas, alguns
assuntos relacionados ao nosso Hospital. Para hoje era isso, Presidente. Obrigado e uma boa noite a
todos. ”

Gustavo Henrique Richter:  “Quero saudar o Presidente da Mesa José Carlos Eckert,  da mesma
forma os demais colegas, nossa Assessora Adriana, nossos funcionários da Casa, quero dar as boas-
vindas a nossa nova colega Paulinha, Paulinha, seja bem-vinda. Queria desejar boa sorte ao nosso
Secretário de Assistência Social, Ubirajara Marques da Silva, o “Bira”, que você possa realizar um
excelente trabalho da mesma forma que você fazia como Vereador, agora como secretário. Na última
Sessão eu agradeci ao Secretário de Estradas,  o Sérgio Backes,  pelo serviço prestado ali  na João
Schardong, até o entroncamento da RS-130 que há tempo não era realizado, e aí uma pessoa nas redes



sociais comunicou e reclamou que eu não estava enxergando bem, que só se foi realizado da entrada
do campo do Independente até lá e eu fui verificar e concordo, realmente foi feito isso, no início da
rua infelizmente não foi feito, porque ali foi colocado na época uma camada de resto de asfalto e
infelizmente acabou ocasionando em alguns buracos, mas conversei com o Secretário, e assim que
possível, quando ele tiver material, isso vai ser refeito para solucionar esse problema. Quero agradecer
a Administração pelo pedido que eu fiz, que teria que ser prestado na praça do Passo de Estrela, alguns
brinquedos estavam com problemas e eles foram solucionados.  Ao evento da praça,  a  gente quer
agradecer ao Secretário da Saúde, o Israel, e toda sua equipe, ao médico e Deputado, como o colega
Leandro colocou, o Tiago, que disponibilizou do seu tempo de vir lá de Porto Alegre para palestrar
aqui e todas as pessoas que se fizeram presentes. O que a gente pede é que o pessoal compareça um
pouco mais, porque normalmente os eventos são feitos para a população, então quanto mais gente se
fizer presente, acho que engrandece mais o evento. Em relação ao Pedido de Informações que colegas
Jair e Anastacia fizeram, obviamente é função de um Vereador fiscalizar, sem sombra de dúvidas, mas
acredito que bem em breve as prestações de contas vão ser apresentadas, até porque o Márcio,  o
Cassiano e o Adovar são pessoas capacitadas, idôneas e fazem um serviço voluntário, acredito que
com certeza esse serviço está sendo bem realizado, porque quando nós assumimos aqui, tanto Poder
Legislativo como Executivo, muitas pessoas diziam que nos preferíamos que o Hospital fechasse, o
que é uma grande mentira, porque acredito que o Município necessita muito é de um Hospital, a saúde
vem sempre em primeiro lugar. Não somente o Cassiano, o Chagas e o Adovar, mas tem também toda
uma comissão, todo um pessoal que faz um trabalho voluntário que, com certeza, quer o melhor para o
Hospital. Da minha parte seria isso, Presidente, agradeço o espaço, um boa noite a todos. ”

Nada mais havendo a tratar, o Presidente José Carlos Eckert convidou a todos para a Sessão
Ordinária a realizar-se no dia 03 de abril de 2019, quarta – feira, no horário das 18h30min (dezoito ho-
ras e trinta minutos), na Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul.
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