
ATA Nº 007/2019

Aos 08 (oito) dias do mês de maio 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 presen-

ça de 9 (nove) Vereadores, reuniu-se ordinariamente o Poder Legislativo. O presidente JOSÉ CAR-

LOS ECKERT iniciou a sessão saudando a todos e invocando o nome de Deus. Foi apreciada a ATA

Nº 006/2019 da última Sessão Ordinária. Os vereadores receberam a ATA com antecedência, com

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

pondências recebidas no período de 18 de abril a 08 de maio de 2019, merecendo destaque: Ofício da

Caixa Econômica Federal, referente ao contrato de repasse celebrado entre o Município de Cruzeiro

do Sul e a Caixa Econômica Federal nº 872765/2018 que tem por finalidade aquisição de patrulha

agrícola mecanizada para o Município de Cruzeiro do Sul. O valor a ser repassado é de R$ 97.847,36

(noventa e sete mil e oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos), tendo o Município de

Cruzeiro do Sul se comprometido a aportar, a título de contrapartida, a quantia de R$ 27.152,64 (vinte

e sete mil e cento e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), correspondente a 21,72% do

valor do investimento. O prazo previsto para a execução do empreendimento contratado é 30/06/2020.

Indicação nº 008/2019 do Vereador Celso Batista dos Santos, indicando à Administração Municipal,

através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, que instale uma parada de ônibus na RS-130, na

entrada que vai em direção à Linha Lotes. Justificou, tendo em vista que a parada de ônibus foi destru-

ída recentemente e os usuários de ônibus não possuem local adequado para se cobrirem de dias chuvo-

sos ou ensolarados. Indicação nº 009/2019 do Vereador João Celso Führ, indicando à Administração

Municipal, através da Secretaria de Estradas, proceda com a roçada nas localidades de Três de Maio,

Progresso, Picada Möhler e arredores. Justificou, tendo em vista que o mato está invadindo a pista de

rolamento, ocasionando em dificuldades de os motoristas transitarem por não terem a visão adequada

e a pista estar estreita. É necessário para evitar eventuais acidentes. Indicação nº 010/2019 do Verea-

dor Gustavo Henrique Richter, indicando à Administração Municipal, através da Secretaria de Obras e

Serviços Urbanos, que recoloque as pedras de calçamento que foram retiradas e não repostas como de-

veriam nas ruas Relindo Dullius e Jacob Afonso Lenhard, no bairro Passo de Estrela. Justificou a ne-

cessidade de proceder com esse serviço, tendo em vista os transtornos ocasionados aos moradores des-

sas ruas e aos usuários que trafegam nas mesmas. Indicação nº 011/2019 do Vereador Gustavo Henri-

que Richter, indicando à Administração Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urba-

nos, proceda co  o conserto de um bueiro na Rua da Divisa – em frente a casa do Senhor Carlos Wie-



belling  - no bairro Passo de Estrela. Justificou, tendo em vista que o bueiro quebrou há algum tempo

e nada foi feito, ocasionando em transtornos aos moradores do local. 

ORDEM DO DIA: 

Proposição nº 005/2019 do Vereador João Celso Führ, solicitando à Administração Municipal que

crie  um cargo ou,  caso existente,  nomeie um servidor  para  realizar  o  controle  de  circulação dos

veículos da frota do Município. No espaço para comentários do autor: “A justificativa já diz tudo, o

que a gente quer com isso, economia, porque várias vezes, a gente conversando com pessoas, até com

motoristas da Prefeitura, que um carro poderia fazer o serviço que três estão fazendo, teria que se

implantar um sistema para conseguir se amenizar isso aí, porque é muito custo, são muitos automóveis

que estão correndo para lá e para cá, quando poderia se organizar melhor. Se é viável fazer, porque sei

que não é fácil, mas com certeza teremos bons lucros, porque se hoje você olhar, um carro vai buscar

um paciente em Sampaio, por exemplo, a cada meia hora um carro passa em uma localidade, esses

pacientes  poderiam  vir  com  um  carro  só.  ”  Em  votação,  a  Proposição  foi  APROVADA POR

UNANIMIDADE.

Pedido de Informações nº 002/2019 do Vereador João Celso Führ, solicitando que seja respondido pela

Administração  Municipal  o  seguinte  questionamento:  Como  se  encontra  a  situação  do  agente

comunitário  de saúde André Luis Marmitt?  Como estão,  hoje,  sendo atendidos  os  moradores  das

localidades de Bom Fim, São Miguel,  Santarém e comunidades  afins que o agente atendia? Tem

algum processo  de  reintegração  do  servidor?  Por  qual  motivo  neste  período  não  foi  chamado  o

segundo colocado no concurso? No espaço para comentários do autor: “Fui procurado por um pessoal

do Bom Fim e São Miguel e eles me alegaram que as agentes não estão passando por lá, como em

outras localidades esse trabalho está sendo efetuado, me pegaram de surpresa, por isso estou fazendo

esse pedido de informações,  que a Administração responda, para colocarmos isso,  se hoje já tem

algum agente de saúde em vista para substituir o mesmo ou qual é a situação, informação nunca é

demais,  né,  Presidente?  ”  Em  votação,  o  Pedido  de  Informações  foi  APROVADO  POR

UNANIMIDADE. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA:

João Celso Führ: “Boa noite Presidente, colegas Vereadores, assessores, imprensa, a todos que se



fazem presente, minha saudação. Começar a falar da nossa viagem à Brasília, agradecer novamente

pela oportunidade, agradecer aos assessores que fizeram um bom trabalho, dizer que realmente lá é

um outro mundo, pessoal que já foi para lá, sabe como funciona as coisas ali, a gente correndo atrás de

emendas, de recursos para o nosso Município, é sempre uma tarefa bem complicada, mas acho que

dessa viagem aqui, novamente, teremos um saldo positivo. Sobre as palestras, sobre os cursos, muito

importante para a gente se aperfeiçoar, coisas que a gente nem entendia, esses quatro dias de palestras

a  gente  saiu  dali  com outra  visão,  vendo os  direitos,  as  obrigações,  e  como o palestrante  falou,

Vereadores e Administração, Vereadores e Prefeito, precisam trabalhar juntos, isso eu sempre falei,

quando entrei  a  primeira  vez aqui  e  usei  esse espaço eu coloquei  isso,  de  fazer  a  política  nova,

trabalhar em conjunto,  que é o que a gente está  fazendo.  Aos colegas que foram junto,  Adriano,

Anastacia e o Jair, pela parceria, um ajudando o outro, trabalhando junto, então foram quatro partidos

que foram para lá, mas em nenhum momento a gente usou a sigla, a gente usou o companheirismo

para ir atrás desses recursos, então agradecer vocês também. Eu acho que não precisaria nós irmos

mendigar para os Deputados, esse dinheiro que vai limpo para lá, ir lá com um pires na mão para

recolher as migalhas, se humilhar, eu acho isso um absurdo, mas se a gente não faz isso não ganha

nada. Então acho que temos que fazer um programa, fortalecer nosso Município e não depender mais

dessas situações. Eu achei essa viagem muito positiva, se tiver outra oportunidade quero ir de novo, os

próximos que vão tem que aproveitar cada instante, cada momento que tiverem lá na capital para se

aperfeiçoar, porque lá a gente entende o que é ser Vereador, o dever que nós temos, o poder que nós

temos, porque o Vereador não usa 1%  do poder que ele tem aqui nessa Câmara de Vereadores, ele

podia usar bem mais. Pena que esses cursos, essas palestras não sejam mais perto e mais em conta,

porque a gente paga bem caro por isso, então temos que aproveitar cada instante que estivermos na

capital para sair dali com um conhecimento maior. Falando um pouco das estradas, quero aqui elogiar

o serviço do Secretário “Tio” Backes, as ruas que eu estava pedindo, ele está começando a entrar no

sistema que a gente quer que as coisas aconteçam, fazer as limpezas, está faltando material ainda, isso

é de se entender. Estava falando com o Prefeito, e ele me colocou que a partir de semana que vem o

rolo compactador vai estar à disposição, já está no parque de máquinas, semana que vem ele vai para

as estradas, uma ótima ideia, essa máquina precisa ir para as estradas para dar mais suporte, então hoje

estamos ainda batalhando em cima de coisas que temos que aperfeiçoar, o material está escasso e cada

material que a gente usar, temos que usar ele bem. Não é vir criticar, é apenas passar os problemas que

realmente  o  interior  está  passando  nas  estradas,  se  olhar  hoje,  o  interior  tem 640  (seiscentos  e

quarenta) quilômetros, aí você vê, tem que fazer um trabalho bem feito, para ele durar também, eu

acho que o “Tio” está no caminho certo, só temos que dar tempo para ele, ele vai conseguir ajeitar

essas nossas estradas. Quero parabenizar também o “Chico” pelo belo trabalho que está fazendo nas



roçadas, eu pedia isso há tempo e ele realmente está mostrando como se trabalha nessa máquina, essa

máquina está trabalhando, de manhã até de noite, até em dia de chuva ele está trabalhando, tem que

dar um valor a isso também, parabéns ao “Chico”, tem que elogiar. A secretária da Educação, que a

gente teve um probleminha essa semana, sentamos, sempre com diálogo, conversa, quero parabenizar

ela também que resolveu um probleminha de duas crianças que o transporte não estava se adequando,

e a secretária conseguiu contornar, a secretária imediatamente pegou e resolveu esse problema, quero

agradecer a ela também. Por hoje era isso, obrigado a todos. ” 

Jair Guerino Klein:  “Minha saudação ao Presidente,  saudando o Presidente saúdo os demais da

Mesa,  saudando  os  Vereadores,  Vereadoras,  os  demais  presentes,  a  Câmara.  “Monga”,  falou  da

viagem, falou quase tudo, mas a gente também tem que falar. Muita gente diz, eu sempre toco nesse

assunto, vocês vão lá para gastar dinheiro. Não, não é bem assim. Foi uma das viagens que eu fiz que

foi mais corrida, tinha noites que saíamos do plenário 20h30, 20h45, então sobrou pouco para correr

atrás de Deputado e pedir essas migalhas, né, “Monga”, mas assim, quem não é visto, não é lembrado.

A gente saiu de lá aprendendo bastante, como o “Monga” colocou há pouco, algumas coisas que não

sabíamos estamos sabendo, e o valor que nós temos, acho que temos que usar um pouco mais. Quero

agradecer  a  parceria  do  Adriano,  da  Anastacia  e  do  Monga,  boa  companhia,  e  que  os  próximos

também consigam fazer essa viagem, é muito importante, é ali onde está o dinheiro, só que tem que

implorar, implorar mesmo e quem não vai, não recebe. Sobre as pinturas, como vocês falam, tem que

agradecer também, quero agradecer pela pintura na rua Nicolau Zart, só que tem muitas coisas que

estão ficando para trás, como aqui embaixo, fui parado essa semana, a faixa de segurança do Sicredi à

agropecuária, não tem nenhum sinal mais, e tem muita passagem pelo estacionamento, o pessoal está

pedindo, então tem que olhar um pouco mais esses lugares que precisam, mas, mesmo assim, quero

agradecer pela rua. A respeito da banda Municipal, pessoal está me cobrando muito, o setor de cultura

da educação, acho que deveria reativar essa banda novamente, eles estão pedindo onde estão esses

instrumentos, não sei se alguém pode me responder isso, mais depois, se está bem cuidado, estão

preocupados,  são  instrumentos  caros.  Acho  que  poderia  ser  reativado  de  novo.  A respeito  das

retroescavadeiras  novas,  queria  saber  a  que  pé  anda,  foi  vendida  a  outra  tracionada e  ainda  não

apareceu as novas, não sei onde está a demora, o pessoal cobra, eu cobro da Administração. A respeito

do teu pedido de informações, “Monga”, sabe do que se trata isso? Perseguição. Hoje quem paga, é o

munícipe, pode ter a pura certeza. É o munícipe que vai pagar sobre isso, pode ter certeza disso. E,

quero também, já que não tem luz, domingo é dia das mães, à todas as mães, quero deixar o meu

abraço, a minha hoje não está em vida, mas desejo à todas as mães de coração. Um abraço e um feliz



dia das mães. ”

Gustavo Henrique Richter: “Quero saudar o Presidente da Mesa, José Carlos Eckert, os colegas de

bancada, os funcionários da Casa, Assessores, Assessora Jurídica e as demais pessoas que aqui se

encontram. Em relação à Indicação que eu fiz para colocação das pedras de calçamento nas ruas

Relindo Dullius e Jacob Afonso Lenhard, são feitos reparos nas redes de água e não são recolocadas as

pedras,  então queria  ver  com o setor  se  é  possível  colocar,  até  pelo  transtorno que  causa  e  pela

trafegabilidade dos veículos. Sobre o bueiro, que comentei na rua da divisa, já ocorreu uma vez, o

serviço foi realizado, e novamente o bueiro voltou a quebrar. Não é só uma questão de transtornos e

sim de segurança, porque é em uma descida e se dois veículos forem se encontrar o risco de cair ali é

muito grande, então é um problema maior para a Administração, que o serviço seja realizado o quanto

antes. Queria agradecer aqui também, já que a gente cobra, mas tem que agradecer também, pela

limpeza e roçada que nosso secretário fez ali na Relindo Dullius e na Schardong, o serviço ficou muito

bom mesmo, quero aqui parabenizar. Da mesma forma a parada de ônibus que eu havia solicitado e

lembro que o colega Leandro também, tinha feito uma Indicação para colocar lá no Loteamento Fick,

e foi colocado, quero agradecer à Administração. Mais um pedido, que o pessoal fez da creche da Vila

Zwirtes, pessoal solicitou que seja feito a limpeza e roçada, que segundo eles o mato, a vegetação está

invadindo o pátio, se a Administração puder fazer essa melhoria. Também parabenizar o Secretário da

Saúde pelo belo trabalho que vem realizando, juntamente com toda Secretaria e Administração, que

agora  adquiriu  dois  novos  veículos,  uma  melhoria  de  qualidade  e  segurança  no  transporte  dos

pacientes, que a gente sabe que é importante. Queria deixa meus sentimentos aos familiares da Iara

Jaqueline Fischer Muller que, infelizmente, veio falecer no dia de hoje. Queria desejar, à todas as

mães, um feliz dia das mães. Da minha parte seria isso Presidente, obrigado pelo espaço, uma boa

noite a todos. ”

Celso Batista dos Santos: “Quero saudar o Presidente da Casa, demais Vereadores, Vereadoras, e as

pessoas que aqui se fazem presente. Queria primeiramente parabenizar a nova Diretoria do Hospital,

que tenha sucesso frente à Casa de Saúde, que consiga fazer um bom trabalho, que há tempo estamos

batendo em cima do hospital,  que deem continuidade no andamento.  Quero solicitar  que a Mesa

Diretora envie ofício ao DAER, que seja feito roçadas na RS-130, pessoal está cobrando, tem alguns

lugares que o mato está deitando em cima da estrada, não chega os buracos que estão tomando conta,

agora o mato também, acho que não cabe a nós, o Município, até estamos fazendo uma parte do

asfalto, mas lá na estrada de chão está terrível e que seja feito uma vistoria na própria estrada, vai

chegar o inverno e ficará intransitável, vai chegar época de chuvas, vai ser horrível. A respeito das



nossas estradas, acho que os nossos munícipes podem tem um pouco de calma, aos poucos as coisas

estão sendo resolvidos, os colegas Vereadores colocaram sobre as roçadas, parabéns, foi bem feito o

trabalho, e as estradas com o tempo vai ser tudo resolvido. Não vai ser de uma hora para outra, como

foi falado, a área de estrada de chão aqui é muito grande, não dá para resolver de uma hora para outra.

Para hoje é isso, senhor Presidente, obrigado. ”

O Presidente José Carlos Eckert informou que a declaração de bens anual deverá ser entregue

até o dia 10 de maio, sexta-feira, conforme o artigo 15, inciso I do Regimento Interno da Câmara de

Vereadores. 

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

Ordinária a realizar-se no dia 22 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 16 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019.

ADRIANO ANTÔNIO SCHNEIDER                        JOSÉ CARLOS ECKERT 

                               Primeiro-Secretário                                         Presidente da Câmara de Vereadores


