
ATA Nº 006/2019

Aos 17 (dezessete) dias do mês de abril 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 005/2019 da última Sessão Ordinária. Os vereadores receberam a ATA com antecedência,

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

correspondências recebidas no período de 03 a 17 de abril de 2019, merecendo  destaque: Ofício do

Secretário da Saúde, Israel Moccelin, informando a presença do secretário e do servidor Sidnei Tietze

nesta Casa Legislativa a fim de prestar esclarecimentos acerca dos focos de mosquito em nosso Muni-

cípio, em virtude da solicitação da Vereadora Anastacia Zart. Ofício da Justiça Eleitoral, de ordem do

Doutor Juiz Eleitoral, Rodrigo de Azevedo Bortoli em resposta ao ofício nº 019/2019, referente a soli-

citação de atendimento biométrico no Município de Cruzeiro do Sul. O mesmo foi indeferido, confor-

me despacho que seguiu anexado. Ofício da Câmara de Vereadores de Encantado, convidando para

audiência pública programada para o dia 27 de abril, com início às 9 horas na Prefeitura Municipal de

Encantado. Ofício do Hospital São Gabriel Arcanjo, encaminhando a resposta de solicitação dos Vere-

adores Anastacia Maria Schuster Zart e Jair Guerino Klein, conforme o pedido de informações nº

001/2019, recebido no dia 25 de março de 2019. Ofício da Secretária de Educação, Cultura e Esportes,

Anelise Assmann, solicitando o espaço da Câmara de Vereadores para realização de uma reunião so-

bre o campeonato Municipal de futebol amador, a se realizar no dia 23 de abril de 2019, às 19 horas e

30 minutos. Ofício do Presidente do CONSEPRO de Cruzeiro do Sul, Paulo Junges, solicitando a sala

da Câmara de Vereadores para dia 18 de abril de 2019, às 19 horas, para assembleia geral do CONSE-

PRO. Ofício do Município de Cruzeiro do Sul, por meio do Prefeito Municipal Lairton Hauschild, so-

licitando a disponibilização das dependências desta Câmara de Vereadores para realização de uma

reunião do condomínio avícola Cruzeiro do Sul, no dia 23 de abril de 2019, às 14 horas. Fazem esse

requerimento por solicitação do Presidente da entidade, o mesmo aproveita para convidar todos os Ve-

readores que puderem a participar deste encontro.



ORDEM DO DIA: 

Projeto de Lei nº 150-03/2019 que INSTITUI PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDI-

TOS FISCAIS (REFIS MUNICIPAL) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  Em discussão:  João 

Celso Führ: “Presidente, assusta os números, né? R$ 3.234.549,00 (Três milhões, duzentos e trinta e 

quatro mil e quinhentos e quarenta e nove reais), e a gente tem que apelar para financiamento, para fa-

zer obras, estradas, é complicado, como  a gente estava discutindo o projeto antes, acho muito interes-

sante discutirmos o projeto antes, a gente vê de onde surge esses valores, o que está acontecendo com 

o comércio e coisas assim, e o que me chama atenção é a não fiscalização a pessoas que vem de fora, 

ambulantes, e realmente, eles estão tirando do nosso Município, acho que está mais do que na hora de 

a gente pegar e fechar essas barreiras aqui, fiscalizar mais, para que o nosso comércio comece a girar 

mais, para a gente conseguir a baixar esses números.” Anastacia Maria Schuster Zart: “Eu também 

ressalvo as palavras do colega, dos ambulantes e os nossos que não estão em dia, os nossos, não só os 

que vem de fora, temos muito comércios ilegais, se temos a pessoa para fiscalizar, vamos colocar ela 

para trabalhar, independente de política, de cor ou de raça, como se diz, eu acho que isso que falta em 

nosso Município, porque olhamos, se dá R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) desse valor aqui que

está atrasado em dívida, isso dá mais ou menos o que não entra de ICMS dessas pessoas que estão ile-

gal aqui, da mais ou menos o mesmo valor ou até mais, isso é um dinheirão que temos na rua, porque 

se tem um comércio tu tens isso muitas vezes anotado em um caderno, é um dinheiro que está na rua, 

e o Município não tem como trabalhar, aí nós vamos exigir saúde, exigir estradas, nós temos que nos 

unir juntos, acho assim, os Vereadores juntos com a Administração e ver isso, botar o fiscal a traba-

lhar.” João Celso Führ: “E assim, Presidente, no artigo 11, valores abaixo de R$ 500,00 (Quinhentos 

reais), do prejuízo, nem vale a pena, mas quantos tem desses valores que vão ser perdidos, então você 

vai correr atrás de cobrar uma conta de R$ 500,00 (Quinhentos reais) em juízo, você vai gastar mais, 

aqui já está dizendo, mas quantos irão ficar pendentes com isso, são valores que para muitos são irri-

sórios, mas se juntar, todos comércios, todos esses valores distribuídos, faz uma conta total, então te-

mos que rever isso também.” José Carlos Eckert: “Acho assim, no IPTU não tem como fiscalizar, isso 

o povo tem que chegar e vir pagar ou criar um mecanismo para obrigar o pessoal pagar, onde está que 

pode ser fiscalizado é nos R$ 880.080,01 (Oitocentos e oitenta mil, oitenta reais e um centavo), seria 

alvará sanitário e essas coisas, criar um mecanismo, como conversamos antes, mas fiscalização seria o

pessoal entrar com produto sem alvará de licença para comercializar, e acho que fica uma concorrên-

cia desleal, no caso com quem paga o alvará dentro do Município.” Tamini Dalmoro Azevedo: “Tem 

algum levantamento dos anos anteriores o quanto foi arrecadado depois do REFIS? Ou não? Não sei 

se o “Tada” como líder de bancada tem alguma coisa, ou talvez traz outro dia essa informação. ” Le-



andro Luis Olbermann: “Não, falei com o Rudi e é o mesmo percentual do ano passado, a dívida, que 

pagaram 55% (cinquenta e cinco por cento). ” Tamini Dalmoro Azevedo: “Mas digo com o REFIS, 

deu algum retorno ao Município o que estava em dívida ativa? ” Leandro Luis Olbermann: “Essa in-

formação eu não tenho, só se a jurídica pode ajudar. ”  Tamini Dalmoro Azevedo: “Uma sugestão que 

pode ser analisada, eu trabalhei muito tempo na execução fiscal no Município de Lajeado e a gente fa-

zia cobrança extra judicial, e acho que poderia implementar alguém para fazer, liga, conversa, antes de

entrar via judicial, porque depois vem as custas processuais, honorários, multas, então acaba aumen-

tando o valor da dívida, então seria interessante fazer nesse sentido, não o mesmo que fiscaliza porque

sabemos que é inviável, mas alguém do setor jurídico, até um estagiário que é uma mão de obra bara-

ta, e fazer esse contato prévio com as pessoas antes de entrar em dívida ativa, antes de vencer 2 (dois) 

ou 3 (três) anos, e no quarto vai em dívida ativa, então alguma coisa nesse lado, acho que até podemos

colocar para a Administração depois.”  João Celso Führ:  “Tamini, acho que você está certa, acho que 

tínhamos que chamar uma reunião com a Administração, Presidente, para rever vários pontos, como 

falamos antes na reunião antes, temos que achar um meio para cobrar esses valores e que esse dinheiro

seja usado de forma que aqui em Cruzeiro de retorno, fazer a cobrança e o pessoal ver que esse dinhei-

ro está sendo bem administrado, temos que sentar com a Administração, temos que achar um meio, 

porque no ano passado quando a gente olhou os números não chegava nisso, estão bem superiores, e 

ano que vem vai ser mais ainda, a inadimplência vai ser bem maior. Então está na hora da gente se 

juntar com a Administração, fazer uma reunião, ver esse caso, porque daqui a pouco vai fugir do con-

trole, ninguém mais vai pagar nada, o ambulante que vem de fora vai fazer o dinheiro dele e o comer-

ciante vai ficar cada vez mais na “pindaíba”, e as vezes não é porque não consegue pagar, é que mui-

tos outros estão inadimplentes e vão entrar nessa mesma “barca”. Está mais do que na hora se fazer-

mos uma reunião com a Administração, sentar com a jurídica, ver os meios legais para tentar baixar 

esses números aqui. ” Leandro Luis Olbermann: “O valor que eu falei é que pagaram ano passado em 

cota única, 55%, que pagaram ano passado. ” Em votação, o PROJETO FOI APROVADO POR 

UNANIMIDADE.                                                                                                                               

Proposição nº 003/2019 do Vereador Leandro Luís Olbermann, solicitando à Administração Munici-

pal, através das Secretarias de Estradas e Obras, que proceda com o conserto da estrada geral, parte 

pavimentada, na localidade de Boa Esperança. O autor justifica tendo em vista o mau estado da via, 

comprometendo a trafegabilidade e oferecendo perigo aos usuários. Em votação, a PROPOSIÇÃO 

FOI APROVADA POR UNANIMIDADE.                                                                                            

Proposição nº 004/2019 do Vereador Adriano Antônio Schneider, solicitando à Administração Muni-

cipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e do Departamento de Trânsito, que proceda 

com a pintura dos acessos aos cadeirantes nas calçadas da rua General Neto, no centro do Município, 



na cor azul e com o símbolo de acessibilidade dos deficientes físicos. O autor justifica com o intuito 

de facilitar para os usuários, podendo ser mais fácil identificar os locais adequados e, ainda, garantir 

que cidadãos não usuários não acabem bloqueando estes acessos. No espaço para comentários do au-

tor: “Presidente, eu fiz essa Proposição em virtude de pessoas me pedirem, porque em vários lugares 

poderia ter, então estudar a viabilidade de fazer na rua General Neto, que é mais usada, muitas vezes 

eles vêm, os cadeirantes, e não tem lugar para subir direito, já tem as entradas com esse calçada que 

foi feita, mas muitas vezes essas entradas são obstruídas por um comércio que tem na frente, com ca-

deiras ou algo do tipo, então poderia ser pintado e não seria mais obstruído, a pessoa vai ver que está 

sendo pintado, acho muito importante isso, várias cidades têm, então até pedi pro Alan fazer o modelo

aqui, para ser implantado esse modelo que está anexado, acho muito importante aos deficientes físicos

do nosso Município.” Em votação, a PROPOSIÇÃO FOI APROVADA POR UNANIMIDADE.

EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA:

Anastacia Maria Schuster Zart: “Boa noite, saudar a Mesa Diretora, em nome do Presidente José

Carlos  Eckert,  o  "Foguinho",  Vereadores,  Vereadora,  pessoas  aqui  presentes,  Secretário  da

Agricultura, demais pessoas, colegas aqui da Casa, Paulinha acho que nem cumprimentei ainda, só dei

a chegada, que seja bem-vinda, Tamini já estava na Casa outra vez, né, Tamini? Quero parabenizar e

agradecer o trabalho que está sendo realizado pelo STR (Sindicato dos Trabalhadores Rurais) que a

gente teve na última Sessão aqui, a presença do Presidente, toda diretoria, associados, membros do

sindicato, em prol dessa situação da PEC 06/2019, a gente viu que vai afetar muito os Municípios, o

Executivo, como também as pessoas em geral, rendimento vai ser muito pouco para as pessoal, como

ele colocou, em nosso Município temos 1.336 (mil trezentos e trinta e seis) benefícios rurais, isso

englobaria R$ 15.920.000,00 (quinze milhões e novecentos e vinte mil reais)  por ano passam em

nosso Município, e isso não iria passar, não tudo, iria diminuir, a gente não sabe o quanto, então

parabenizar o trabalho que o Sindicato está fazendo, como a gente já colocou naquele dia e mais uma

vez agradecer, e por outro lado se a gente olha, a área urbana não está sendo atendida, muitas vezes

perguntam o porquê do Sindicato, Sindicato é para isso, faz a parte, esse intercâmbio, como se diz, e

hoje se pergunta, os agricultores estão reivindicando, se movimentando, e o trabalhador urbano está

onde? Então fica colocado no sentido de também nos preocuparmos com isso. A respeito do Pedido de

Informações que eu fiz,  do Hospital,  eu agradeço a presença da comissão que veio aqui,  os três,

vieram aqui e colocaram exatamente o que a gente gostaria de escutar, a gente queria escutar isso

antes, não precisando fazer um pedido de informação, porque a gente fez uma parceria, no início,



sentamos aqui, conversamos, pedimos essa questão da auditoria, então era só dar esse retorno para

nós, são voluntários, tudo bem, mas é um trabalho que eles estão fazendo e assim, o colega Leandro, o

"Tada", colocou que a gente nunca se preocupou antes em fazer esse pedido de informação, nada

contra,  né,  "Tada",  eu  sempre  estive  na  frente  na  área  da  saúde,  agora  a  gente  não  tem  esse

envolvimento, mas eu sempre critiquei ainda, talvez tu não chegou a ouvir, mas eu sempre critiquei a

questão do nosso Diretor na época, que era o Celso, porque quando a gente veio para Cruzeiro, como

eu não era daqui, e depois entrei na área da saúde como auxiliar da Neli, acompanhava de perto e se

via que esse gestor, diretor, não se preocupava em ir atrás de verbas, isso era visível, todo mundo sabe,

eu sempre colocava no sentido de fazer jantas, galinhadas, essas promoções, e ele dizia que isso dava

uma merreca, mas se eu não vou respeitar as merrecas, da onde eu vou ter dinheiro para manter, eu

sempre dizia quando ele estava na direção ainda e reforço isso hoje aqui. Tu tem que ir atrás, a gente

sabe que ele recebia um valor, e não era pouco, nós também tempos pessoas lá que estão recebendo

seus salários e eu fiz esse questionamento porque a gente sentou no início, e nós queríamos uma

transparência, acho que essa transparência até agora não tinha acontecido, talvez porque eles acharam

que estava tudo bem, mas nós como Câmara de Vereadores, somos independentes do Hospital, somos

independentes do Executivo, e nós só queríamos uma clareza, e eu penso assim, desde que eu vim

para Cruzeiro eu luto para que o Hospital não é para fechar e vou lutar até a última respiração que ele

tiver, eu vou estar lutando atrás de verbas, atrás de programações, estar participando, porque acho que

se nós fecharmos aqui, vamos ser muito mal atendidos por Lajeado, a gente sabe hoje até,  a gente tem

só as especialidades para ser atendidos e a gente não está, então luto sim, e respeito cada um no seu

trabalho, como até eu coloquei na hora aqui, eu disse pro Cristiano, para o Chagas e para o Adovar,

nenhuma  desconfiança  do  trabalho  deles,  isso  não,  nenhuma,  mas  nós  só  queríamos  aquela

transparência para saber como está o andamento, que bom, o colega "Tada" fez o pedido para eles

virem aqui, vieram, e a gente esclareceu tudo, para eles fazerem isso a cada meio ano ou anualmente

com nós, seria bom, a gente fica por dentro das coisas e pode se repassar para o povo, porque o povo

pergunta para nós. Até coloquei aqui sobre os bueiros novamente, que temos aquele lado da RSC-453,

até antes conversei com o Nécio e ele disse que não tem como fazer e não tem como fazer, assim no

sentido que a EGR que tem que fazer, a gente sabe que é, eu, o "Monga" e o Jair até sentamos e até

fomos ali mostrar para a EGR no momento que eles estavam fazendo o recapeamento de novo da 453,

e a gente mostrou onde era, e a pessoa me disse, hoje não lembro o nome dele, que se nós fossemos

atrás a Administração poderia ceder os canos e eles colocarem quando forem fazer o acostamento. Se

viu que não fizeram até hoje, a Prefeitura cedeu os canos, foram parceiros, deixaram lá, nem sei se

todos estão lá, estão todos? E até hoje não foi feito, essa semana de novo um carro entrou lá, porque é

um buraco, ou nós vamos ter de ver com a Administração de colocar umas estacas para identificar,



porque se tu fechas um pouco para ir para a 453 essa que desce que é a Romeu Sieben, desce para a

453. Esses dias até um caminhão da Charrua que entrou, então assim, agora novamente, e a gente fica

preocupado, daqui a pouco pode ser um motoqueiro, então se a gente pode fazer alguma coisa nesse

sentido a gente poderia ver. O bueiro lá da rua Felipe Eckert, também, aconteceram várias coisas, o

que me preocupa é que pela Administração está acontecendo várias coisas que daqui a pouco não

deveriam fazer, porque hoje a gente vai lá e o bueiro não foi feito, e o Prefeito foi falar na rádio que

estava tudo resolvido. Ou vamos fazer, porque agora de tarde já me informaram que o caminhão que

iria desentupir estragou e não vai ser feito, só que temos que fazer uma sinalização maior lá, pedir isso

para o Secretário de Estradas para sinalizar lá, porque se um carro vier em alta velocidade pode cair

dentro,  porque  é  bem grande,  então  assim  é  uma  preocupação  que  a  comunidade  também tem.

Lançamento da ExpoCruzeiro foi fantástico, foi bonita, temos que valorizar isso, falei da Casa do

Morro, tem que ser feito alguma coisa, mas a gente chegou lá e estava diferente, coisa bonita, até

arrepia, estava muito bonito, parabenizar a todos pela organização. Agradecer então ao Secretário da

Saúde, o Israel, e o Sidnei que é responsável pela vigilância, vieram nos explicar sobre os focos dos

mosquitos, agradecer eles então, temos que ter um cuidado maior. Agradecer a Secretaria de Educação

e as voluntárias que ornamentaram a nossa cidade para essa Páscoa que está chegando, dizer a eles

muito  obrigada.  Esse  ano  a  campanha  da  Fraternidade  junta  a  cruz  da  esperança  e  o  tema  é

Fraternidade e política públicas, e hoje nós somos os políticos que estamos no meio. Teria só uma

mensagem: “Eis que senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça na salvação, que neste

tempo crismal a salvação transforme-a em vida, nossos atos e ações”. Uma feliz páscoa a todos. ” 

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

Vereadores, Vereadora, demais presentes. Primeiro eu queria falar sobre esse Projeto, antes nem me

pronunciei, mas vamos bater na mesma tecla, o bom vai ter que pagar por isso, eu vejo assim, esses

valores que estão deixados de serem arrecadados vai aumentar sim, pois se o “fulano” não pagar

porque eu tenho que pagar? Então é muito complicado, realmente os R$ 880.000,00 (oitocentos e

oitenta  mil  reais),  do  pessoal  dos  alvarás,  eles  não  tem  mais  firma  para  pagar  isso,  como  foi

comentado  antes  em  reunião,  a  “fulana”  estava  no  mercado  e  parou  uma  camioneta  na  frente

vendendo ambulante, isso não pode acontecer gente, eu estou lutando desde a outra administração, já

briguei por isso, mas não adianta, alguma coisa tem que ser feita, se não vai piorar cada vez mais, eu

sei, eu tive comércio 20 anos, eu sei como funciona, eles paravam na frente e vendiam para o primeiro

vizinho, e não tinha o que fazer, então acho que está mais do que na hora, como o colega “Monga”

falou antes, alguma coisa tem que ser feita porque senão cada vez vai aumentar mais. Na última

Sessão não usei a tribuna, me surpreendi com minha colega, não te respondi tudo porque não tinha



certeza, eu, “Maninha”, para mim você pediu, Jair, eu não tenho mais tempo, estou estudando, estou

me formando, não tenho mais tempo para esse serviço. Eu não falo nada que não é verdade, aqui não,

pelo amor de Deus. “Maninha”, tu falaste que minha gestão foi muito mal, sei lá, vou te falar, aquele

dia não tinha certeza de quantos, desde que sou Presidente saíram 3 (três) pessoas, não vou citar

nomes, claro, e ingressaram 32 (trinta e duas), só para ter noção, então “Maninha”, não sei o que

houve que tu partiu para cima de mim, se foi a tua pessoa ou a mente de outras pessoas, mas eu fiquei

surpreendido mesmo, você sabe como eu peguei o partido, sou bem sincero, chega me dar arrepio o

que eu fiz, quero deixar bem claro, quer usar a Tribuna na próxima, bater, pode bater, mas eu digo

assim, tenho orgulho do que eu fiz, eu tenho orgulho disso, as pessoas que ingressaram estão felizes, e

tem mais uma, mês que vem tem convenção e quem sabe você não possa ser a Presidente. Se você

fizer isso que eu fiz, ou talvez um pouco menos, eu vou te aplaudir, eu te aplaudo, eu não vou falar

mal. Desculpe. O meu colega Leandro não entendo também, aprovou o pedido e depois partiu para

cima de mim, de um jeito assim que eu fiquei apavorado, porque eu não pedi antes, porque quando o

meu partido estava lá dentro eu estava a par de tudo, hoje, eu acho que a transparência tem que ser

feita, não foi bonito vir isso aqui por escrito, eu iria pedir por escrito de qualquer jeito se não viria, eu

achei que viria só com a palavra, isso é a coisa mais certa, acho que a transparência tem que existir, só

que eu levei um susto, pensei meu Deus do céu, o que eu fiz de errado, essa resposta que você me deu,

isso  foi  para  o  Município,  eu  não  me  importo,  pode  bater  a  vontade,  peço  desculpas  também,

transparência é muito importante. A nossa rua Felipe Eckert, dos bueiros, eu peço ao Secretário que

coloque umas baliza ali, vai ter gente que vai se quebrar, estou avisando, já falei isso na outra Sessão,

o aviso está dado, ali é perigoso, se dois carros se encontram ali, um cai dentro, e se vier uma moto.

Ao setor de obras, que passe um pouco, tem poste de quebra-molas deitado na calçada, acho que era

bonito colocar lá, de pé, na frente da escola tem uma placa de devagar escola deitada na valeta, eu até

iria colocar lá, mas daí a pressão vai pegar em cima de mim, eu acho que isso é serviço do pessoal de

obras,  tem as  placas  deitadas  na  valeta,  quem derrubou,  se  é  vândalos,  não  sei,  não  é  culpa  da

Prefeitura, mas tem que ser feito, chegar e ajeitar isso, também pediria a pintura dos quebra-molas,

tem pintura  que quase  não se  enxerga,  pessoal  estranho não enxerga,  como o da  frente  do STR

(Sindicato dos Trabalhadores Rurais), não se enxerga, lógico, tem as placas, mas tem que ficar atento,

as  vezes  o  cara  vem distraído  e  passa por  cima,  acho interessante  e  fica  bonito.  Quero  também

parabenizar o pessoal do sindicato, o Marcos, se preocupando tanto com os nossos colonos, e podem

ter certeza, a gente vai comentar isso lá em cima na semana que vem, a gente vai até para lá, e quero

parabenizar pelo apoio que estão dando para eles. Ao pessoal que vai junto à Brasília, uma boa viagem

para nós, a gente não vai a passeio, até hoje, o “Tada” estava junto, fui criticado que eu iria passear,

lógico, dó na gente, isso dói, todo mundo que vai para lá sabe como é, o que a gente faz, mas quero



deixar claro que vamos a serviço e podem ter certeza, algum retorno vai vir. A todos vocês, uma feliz e

abençoada Páscoa. 

Leandro  Luís  Olbermann: “Saudar  o  Presidente  José  Carlos  juntamente  com  os  demais

componentes,  Vereadores,  Secretário,  assessores,  funcionários  da  Casa,  suplentes  de  Vereadores,

Secretário  da  Agricultura  Milton  Weiler,  e  demais  aqui  presentes.  Primeiramente  agradecer  a

Comissão Gestora do Hospital São Gabriel Arcanjo, representada pelos voluntários Adovar, Cassiano

e Chagas que vieram a esta Casa atendendo um pedido meu para dialogar, esclarecer, sobre o trabalho

que está sendo feito em nossa Casa de saúde. Da mesma forma agradecer o Presidente do STR, senhor

Marcos Hinrichsen e sua equipe pela fala nesta Casa referente a PEC nº 06/2019 que trata sobre a

reforma da Previdência Social,  a qual se aprovada,  os mais prejudicados vão ser os trabalhadores

rurais, e dizer que esta Casa Legislativa, todos os Vereadores estão em contato com os Deputados

Federais  para  que  isso  não  se  formalize.  Agradecer  ao  Secretário  das  Estradas  e  ao  Paulo  “das

Piscinas”  que  arrumaram a  estrada  Nicolau  Zart  em São  Rafael.  Sobre  a  minha  Proposição,  na

comunidade de Boa Esperança, no trajeto pavimentado, existe um grande desnível na rua devido à

base fraca que foi feita quando foi feito o calçamento, e o pessoal dos caminhões, os motoristas usam

para fazer o desvio do pedágio e está causando danos aos carros menores e para prevenir acidentes.

Agradecer ao pessoal da saúde, o Secretário Israel e o servidor Sidnei, pela orientação sobre o foco do

mosquito da dengue, principalmente sobre a prevenção que todos devemos ter,  foi  um pedido da

Anastacia, parabéns. Aos colegas Anastacia e Jair sobre o Pedido de Informações, falei na Sessão

passada, é o serviço dos Vereadores, foi ótimo, eu só achei estranho que na época de vocês, vocês não

pediram, só isso, mas nada demais, tranquilo. Aos colegas que irão ao Brasília, Adriano, Anastacia,

Jair e João Celso, um bom trabalho para vocês. Para finalizar, quero desejar uma feliz e abençoada

páscoa a todos munícipes. Para hoje seria isso, Presidente, uma boa noite a todos. ”

João Celso Führ: “Boa noite Presidente, colegas Vereadores, Vereadoras, imprensa, pessoal que se

faz presente aqui, minha saudação. Presidente, não fiz o uso da Tribuna na última Sessão, a respeito da

empresa que recolhe o lixo, algumas reclamações, a gente já deve ter ouvido por aí, chamar atenção,

do responsável talvez, que está ficando muito lixo dentro das caixas, o que eles alcançam eles estão

retirando e o resto está ficando, e não foi uma nem duas pessoas que já me falam isso, achoo que o

trabalho deles a gente tem que valorizar, parabenizar, a gente vê aí, de repente por alguma coisinha dá

para  ajeitar,  em relação  a  coleta  de  lixo.  Falar  um pouco das  estradas,  vamos  falar  né,  pessoal,

novamente fui procurado, pessoal me chamou, tive que ir olhar a estrada, dois motoqueiros caíram, no

mesmo  lugar,  na  João  Eckert,  naquela  descida  da  Faros,  naquele  lugar  realmente  está  fazendo



aniversário, é promessa em cima de promessa para resolver aquele problema, é tão difícil resolver

aquele  problema,  o  vice-prefeito  no  ano  passado  já  colocou  que  iria  resolver,  fomos  lá  olhar,

juntamente com o Secretário, virou o ano e nada. Vieram novas promessas, mudou o Secretário e o

“Tio”  Backes  agora  me  disse  que  iria  fazer,  passou uma semana,  passou outra,  seria  feito  nesta

semana, e essa semana vai se terminando, vem o feriado por aí e nada resolvido. Ontem esses dois

motoqueiros, não sei se foram no hospital aqui ou foram para Lajeado, eu avisei, primeiros dias nós

vamos pagar uma coisa que não vai ser pouca coisa, por uma coisa que poderia ter sido resolvido há

tempo. Mesma coisa a rua Teobaldo Puhl, na descida do clube 25 de julho, não tem mais como passar,

as pedras estão para fora, tu bates o carro embaixo, e é o corredor de quem vem de Progresso, vem de

Sampaio, todo aquele trânsito passa por ali. É tão difícil nós irmos lá fazer aquela estrada, dar uma

prioridade para isso? Eu entendo que o maquinário está defasado e não tem material, mas nós estamos

entrando no inverno, como irá ficar no inverno então? Se hoje com um ou dois dias de chuva nós já

temos esse problema. Na Werno Ignácio Klein, eu sei, não tem a placa ainda, de repente daqui uns

dias vai  ter  a placa,  mas é aquela que liga da RSC-453 até a divisa de Santa Clara do Sul,  está

intransitável  esse  trecho,  estão  começando  a  fazer  a  Professor  Scheibler,  estão  fazendo  um bom

trabalho, estão caprichando, mas poderiam caprichar mais, onde está o nosso rolo compactador? Eu

entendo que ele tem que estar trabalhando na obra da COSUEL, mas nestes dias de chuva, que ele não

está lá em baixo, poderia estar trabalhando na estrada, o problema da locomoção dele temos que dar

um jeito,  mas temos que colocar para trabalhar.  A gente tenta amenizar  a situação,  a  gente tenta

conversar, mas quando a coisa não acontece a gente tem que reclamar, porque p pessoal cobra da

gente com razão, não tem mais condições essas estradas, é uma colocação que eu faço aqui, eu sei que

não é fácil, não sou Secretário, não sou operador de máquina, de repente nem seria meu serviço, mas

tenho que comunicar isso. Acho que as coisas têm que acontecer, a gente ajuda as coisas serem feitas,

até quero parabenizar a Administração, a Câmara de Vereadores que o Presidente nos concedeu essa

viagem, a gente vai para Brasília para conseguir correr atrás de mais emendas, trazer mais dinheiro

para Cruzeiro do Sul, acho que a gente se submete a tudo para ajudar o Município, então a gente pede

também um pouco de colaboração, a gente pede uma vez,  tudo bem, mas estou batendo dias e dias em

ciam dessas ruas aqui e não estou sendo atendido. Então pessoal, vamos a Brasília, de 23 a 26 de abril,

se alguém tiver uma emenda que a gente possa levar junto, está em tempo ainda, né, Assessor? Então

a gente vai ir fazer esse trabalho, desejar uma boa viagem a nós, pessoal que vai junto, Anastacia, Jair,

Adriano, a outra vez que a gente saiu daqui, Jair, também foi, é normal sermos criticados, depois as

emendas vieram, então a gente está de parabéns, temos que ir com essa mesma vontade novamente

para conseguirmos esses recursos, e é a hora de irmos lá cobrar, porque eles levaram nossos votos,

está na hora de fazermos isso, vamos aproveitar o curso lá, que foi oferecido por nós, nunca é demais



se informar,  então a  viagem está  aí.  Pessoal,  quero desejar  uma feliz  páscoa à todos os colegas,

presentes, todos funcionários da Prefeitura. Um abraço. ”

José  Carlos  Eckert:  “Boa  noite  a  todos,  saúdo  o  vice-presidente  da  Mesa  Leandro,  demais

componentes da Mesa, colegas Vereadores, pessoal que nos assiste. Quero falar um pouquinho sobre o

lançamento  da  ExpoCruzeiro,  acho  que  foi  um  grande  lançamento,  foi  muito  bom,  bastante

expressivo, bastante Vereador, bastante convidados, estão e parabéns todo o pessoal que participou,

que organiza a ExpoCruzeiro, vai ser uma festa diferenciada, sem cobrança de valores, pessoal vai

poder trazer seus filhos para brincarem, olharem os shows, vai ter shows bons, menino que ganhou o

“The Voice”, então vai ser eu acho uma festa muito bacana. A abertura também das comemorações da

Páscoa,  estava  muito  bonito  também,  parabéns  a  Secretaria  da  Educação,  em  nome  da  Anelise

Assmann, e também achei o trabalho dos voluntários excepcional, esse pessoal está de parabéns pelo

trabalho que vem fazendo a mais tempo aqui em Cruzeiro do Sul, então a gente só tem que agradecer.

Também  o nosso Presidente do sindicato, Marcos Hinrichsen, pelo belo trabalho que vem fazendo

frente só sindicato pelo esforço que ele vem fazendo, como eu comentei aquele dia, o problema não é

o agricultor que ganja um salário mínimo de aposentadoria, o problema é aquele que ganha 10 (dez),

15 (quinze), 20 (vinte), 30 (trinta), né, Jair, esse é o problema do nosso país, aquele que  ganha um

salário, não é nada mais justo que ter, trabalhou bastante temo e pelo menos ter uma vida um pouco

mais digna quando tiver com a idade um pouco elevada. Também quero desejar uma boa viagem ao

“Monga”, ao Jair, a Anastacia e ao Adriano, e que vocês façam um belo trabalho lá e que tragam

algumas emendas ao nosso município, eu até digo, não sou muito a favor da emenda, eu sou mais a

favor de colocar esse dinheiro que cada Deputado tem, R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)

por ano, no FPM dos Municípios, porque aquele cara, aquela pessoa, aquele cidadão que quer ser

candidato a Deputado pela primeira vez, ele tem muito pouco chance perante a aqueles que estão o

ano todo fazendo campanha, durante os 4 anos eles distribuem R$ 60.000.000,00 (Sessenta milhões de

reais),  distribuem dentro do Estado,  isso é  muito  dinheiro,  minha opinião é  essa,  mas  como não

acontece, vamos a Brasília buscar, boa sorte a vocês, que façam uma boa viagem. Também quero

desejar  uma feliz  páscoa  a  todos Vereadores  e  a  todas  pessoas  aqui  presentes  e  também a todos

munícipes, uma páscoa repleta de alegria e com muita fé em Deus. 



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

Ordinária a realizar-se no dia 08 de maio 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 03 DIAS DO MÊS DE MAIO A DE 2019.

ADRIANO ANTÔNIO SCHNEIDER                        JOSÉ CARLOS ECKERT 

                               Primeiro-Secretário                                         Presidente da Câmara de Vereadores


