
ATA Nº 008/2019

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio de 2019 (dois mil e dezenove), às 18h30min (dezoi-

to 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 007/2019 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 09 a 22 maio de 2019, merecendo destaque: Ofício da Asso-

ciação Nacional à Saúde Mental, solicitando a cedência da sala de reuniões da Câmara de Vereadores

para o dia 29 de maio, às 19 horas; Ofício do Município de Cruzeiro do Sul, respondendo o Pedido de

Informações nº 002/2019. Ofício do Projeto “D kara limpa” em Cruzeiro do Sul, convidando à todos

os Vereadores a participarem da palestra “O exemplo como ferramenta de prevenção”, dia 31 de maio,

às 19 horas, no Pavilhão da Comunidade do Bairro Glucostark. Ofício do PDT de Cruzeiro do Sul, so-

licitando a cedência da sala de reuniões da Câmara de Vereadores para reunião do partido dia 24 de

maio, das 18h às 21h. Ofício da AVAT, encaminhando Moção de Repúdio contra a reforma da previ-

dência, formulada pela Câmara Municipal de Encantado. Ofício da Claro, em resposta ao ofício enca-

minhado pelo Presidente Adriano Antônio Schneider no ano de 2018, solicitando melhorias na rede de

telefonia móvel. Indicação nº 012/2019, do Vereador Gustavo Henrique Richter, indicando à Admi-

nistração Municipal, através da Secretaria de Estradas, que faça a manutenção da rua João Schardong,

bairro Passo de Estrela, com a colocação de restos de asfalto do início da rua até as imediações do

campo do Independente. Indicação nº 013/2019, do Vereador Gustavo Henrique Richter, indicando à

Administração Municipal, através do Departamento de Trânsito, instale um redutor de velocidade na

rua Rubem Feldens, nas proximidades do “Bar do Milton”. Justificando que há perigo constante no lo-

cal muitos veículos trafegam acima do limite de velocidade, o que aumenta ainda mais os riscos, já

ocorreu  acidente  fatal  e,  para  evitarmos  futuros,  é  necessária  essa  implantação.  Indicação  nº

014/2019, do Vereador Leandro Luis Olbermann, indicando à Administração Municipal, através do

Departamento de Trânsito, estude a viabilidade de instalação de um redutor e velocidade na rua Frede-

rico Germano Haenssgen, em São Rafael, nas proximidades da marcenaria Heineck e Marmitt. Justifi-

cou tendo em vista o perigo constante que os moradores e as empresas enfrentam, devido a alta veloci-

dade dos veículos que por ali trafegam e, nós próximos dias, uma empresa com grande fluxo de cami-

nhões pesados irá se instalar no local.



ORDEM DO DIA: 

Projeto de Lei nº 151-03/2019 que AUTORIZA EFETUAR CONCESSÃO DE DIREITO REAL

DE  USO  DE  ÁREA  DE  TERRENOS  PARA  INSTALAÇÃO  DE  INDÚSTRIA  DE

CONCRETOS,  RECEBER  GARANTIA  COMPLEMENTAR  E  DÁ  OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.

Em discussão: João Celso Führ: “Presidente, acho que um projeto como esse, nem precisa pensar duas

vezes para aprovar, como o diretor da empresa estava aí, o que ele expandiu essa empresa, ele está

esperando  e  precisando  desse  espaço  físico,  e  mais  uma  contrapartida  de  R$  62.337,00  para

pavimentação, que já é uma coisa que no meu ver aquele distrito industrial já teria que ser feito por

parte da Administração, porque essas empresas estão trazendo retorno para o nosso município, é um

projeto que temos que aprovar, d aminha parte já está aprovado, a comissão aprovou, é um projeto que

so tem a crescer, hoje já está com 40 funcionários, e uma empresa que temos que dar apoio” Jair

Guerino  Klein:  “Sim,  Presidente,  quero  dar  os  parabéns  para  a  empresa  também,  só  o  que  me

preocupa hoje, que eu esqueci de perguntar a respeito da reforma da pavimentação, eu pergunto ao

Leandro, de repente, isso vai ser uma licitação oi como vai ser, o setor de engenharia vai fiscalizar,

mas quem vai fazer?” Leandro Luis Olbermann: “Passo para a jurídica, não tenho essa informação. ”

Adriana Isabel Schossler: “Todo o trabalho de reforma a própria empresa vai contratar, a Prefeitura vai

só fiscalizar, nós temos o setor de engenharia que já fez um levantamento do valor que pode custar, ele

vai ter que ir tantos metros quadrados de pavimentação, o engenheiro e a arquiteta vão fiscalizar, mas

o material e a mão de obra vai ser com a empresa. ” Jair Guerino Klein: “Porque todo mundo sabe que

o serviço daquele bicho que fede, eu sempre digo, sou contra licitação, tem que ser feito, é lei, mas faz

uns metros a menos e faz bem feito, só tem caminhão de peso lá, até peço à Administração e ao setor

que fiscaliza, que fica de olho, só tem caminhão pesado. ” Anastacia Maria Schuster Zart: “Quero

parabenizar a empresa também, lembro que 8 anos atrás eles receberam o outro lote, como ele colocou

a pouco, e na realidade naquela época eles colocaram 20 funcionários, hoje ele colocou para nós que

tem 50 e pode chegar em 100 com a terceirizada, então é louvável esse trabalho que estão fazendo ali,

junto ao nosso distrito, e acho que temos que ter um pouco mais de sensibilidade, não sei bem como

dizer  isso,  para  proporcionarmos  isso  aos  nossos  comércios,  às  nossas  empresas,  para  virem ao

Município,  e a  própria  empresa vai  ter  que fazer  o calcamento,  investir  nisso,  em vez de ser do

Município, mas que bom que estão fazendo isso, fica uma boa visibilidade, e ele até colocou, fica

muito ruim quando pessoas de fora vão até lá para visitar, fazer as encomendas, e não tem acesso a

empresa, e a gente sabe, e ele colocou também, que é o problema com os caminhões pesados, foi feito

muito rápido, como coloquei para ele, parabenizar a eles por essa iniciativa, claro que ele está vindo



da Administração que foi  feito  com a outra  empresa e agora está  continuando e que venha mais

empresas  ainda.”  Adriano Antônio Schneider:  “Quero  parabenizar  primeiramente  a  Administração

pelo trabalho de correr atrás de fazer esses ajustes e conseguir chegar em um ponto que conseguiu

ajustar isso, está muito difícil, aquilo foi muito mal feito, como era previsto só para caminhão pesado,

isso  foi  muito  mal  feito  na  época  e  hoje  estamos  conseguindo  ajeitar.  É  como  o  prédio  que

conseguimos ali atrás, esse prédio está sendo feito atrás da Prefeitura também foi feito a troca de

algum terreno, são gastos que não estão saindo dos cofres públicos para conseguir facilitar e poder

investir em outra área, esse dinheiro pode ser gasto na saúde, educação, está sendo feito um ótimo

trabalho nessa parte, parabenizar a administração e a empresa que está fazendo de tudo para melhorar

nosso distrito, como o Jair colocou antes, fazer menos e fazer bem feito, precisamos de uma coisa que

não venha dar problemas depois.” José Carlos Eckert:  “Onde tem tráfego de caminhões pesados,

precisa ter uma base boa, as ruas com PVs, pode ver, eles fazem a cancha, coloca areia, coloca cordão

e senta o PVs em cima, em uma rua normal, para carro, tudo bem, mas para caminhões pesados, teria

que ser algo mais forte. ”  Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE.

Projeto de Lei nº 052-03/2019 que ALTERA A REDAÇÃO DO § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI Nº

1337-02/2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Em discussão: João Celso Führ: “Presidente,  a gente tem que dar parabéns a Administração, com

louvor mesmo Prefeito, isso estava faltando para Cruzeiro, pensa os benefícios que isso trará, se a

gente pegar as nossas ambulâncias, deslocar de um acidente, um ferido, a obrigação que a gente tem é

de levar, e as consequências que temos com isso, e a partir do momento que acionarmos o SAMU,

toda a responsabilidade vai para eles, e o no atendimento que isso terá, parabéns Prefeito Municipal e

sua equipe por esse gesto, e a demora que teve para esse serviço vir para Cruzeiro, da minha parte é só

elogiar isso aí.” Leandro Luis Olbermann: “Presidente, eu sou a favor do projeto, tem custo? Tem,

mas é um custo beneficia, na principal área de serviço aos nossos munícipes, qual é? É a saúde, não

desfazendo o trabalho de nossos profissionais que atuam hoje nas nossas ambulâncias que fazer cm

muito  esforço  e  com muita  responsabilidade  o  serviço,  mas  a  diferença  é  que  o  SAMU possui

ambulância com médicos, enfermeiros, treinados, e isso facilita para a população e para o munícipe

que terá um atendimento mais eficaz. ” Anastacia Maria Schuster Zart: “Também queria ressaltar, a

gente já esteve a frente da secretaria de saúde quando se encaminhou esse projeto do SAMU e a gente

não  via  essa  necessidade  porque  na  época  nós  tínhamos  a  EGR,  que  era  a  Sul  Vias,  que  tinha

ambulâncias com medido e enfermeira, e com os cálculos que fazíamos na Administração não víamos

a necessidade, mas hoje sim, hoje não temos mais, na época era EGR, e até fui ler, antes a gente foi

discutir,  os  atendimento  que  vão  ser  feitos  muitas  vezes  os  nossos  profissionais,  como o  colega

Leandro colocou,  eles não tem essa capacitação de fazer,  como a traumatismos,  surtos,  acidentes



domésticos,  gestantes,  aqui  coloca,  até  as catástrofes,  é  para chamar eles,  como vamos mandar a

ambulância, nossos motorista não levam nem um aporte porque não pode ir junto o enfermeiro nem o

médico, mas aqui você liga  192 e aí eles vão pedir para você, mas nós temos que informar para eles

virem com suporte para atender, vir como o suporte necessário, vamos fazer isso, nos identificar, o

caso, isso vai ser muito importante, até ferimentos com arme de fogo, tudo vai ser atendido, e nossos

colegas não tem esse aporte para fazer tudo isso, eles vão muito inocentes mas com muito amor e

carinho fazer esse trabalho, a gente sabe desde que estamos aqui, um trabalho com muito amor e

carinho, va ser muito bom nós fazermos esse contrato e assumir junto, o SAMU, esse projeto.” José

Carlos Eckert: “Na saúde, não é gasto, é investimento, eles tem todo equipamento, vem ambulância

equipada,  com  para  medico,  enfermeira,  o  atendimento  e  diferenciado  e  logo  se  paga,  como

comentamos antes na comissão, um atendimento pode pagar todo o valor mensal que vai ser o custo,

está se parabéns pelo projeto, Prefeito, nosso Município merece isso. ” Em votação, o projeto foi

APROVADO POR UNANIMIDADE.

Projeto de Lei nº 153-03/2019 que AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O projeto não teve discussão. Em votação, foi  APROVADO POR

UNANIMIDADE.

Requerimento nº  004/2019 do Vereador  Gustavo Henrique Richter.  O autor  não teve comentários

adicionais. Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE.

EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA:

Leandro  Luis  Olbermann:  "Saudar  o  Presidente  José  Carlos,  juntamente  com  os  demais

componentes da Mesa, Vereadores, Vereadora, servidores da Casa, Prefeito Municipal e demais aqui

presentes.  Referente  à  minha  Indicação,  de  um  redutor  de  velocidade  em  São  Rafael,  nas

proximidades da marcenaria Heineck e Marmitt,  é por causa do alto fluxo de veículos e pela alta

velocidade dos motoristas que ali trafegam e, porque nos próximos dias,  mais uma empresa irá se

instalar, do ramo de esquadrias, o dono, que é o Marcos Fernando Caye, informou que terá bastante

fluxo de caminhões de grande porte, então vamos prevenir antes para não acontecer o pior depois.

Agradecer  a  Administração,  Secretaria  de  Obras,  pela  colocação  de  uma  parada  de  ônibus  no

Loteamento  Fick,  bairro  Cascata,  a  qual  eu  havia  solicitado  com  uma  Indicação  nesta  Casa.

Parabenizar o colega Jair Klein por sei reeleito Presidente do seu partido, um bom trabalho para você

e sua equipe. Hoje quero falar da Emater, estive reunido com os responsáveis da mesma, seu Maciel,

seu Maurício e dona Marli, e eles me passaram os seguintes dados, dos trabalhos que foram realizados



durante o ano de 2018, durante o ano de 2018 foram atendidas 405 famílias com 2.292 atendimentos,

trabalho realizado com produtores rurais público-urbano, escolas através de reuniões técnicas, tardes

de campo, contato no escritório Municipal, visitas na propriedades, excursões para conhecer novas

atividades e formas de produção. Foram elaboradas certidões de aptidão ao Pronaf para 93 famílias,

crédito rural, foram elaborados 205 projetos de custeio e investimento com 135 famílias beneficiadas,

R$ 6.441.000,00 (Seis milhões e quatrocentos e quarenta e um mil reais) investidos no Município,

sendo 163 projetos de custeio e 42 de investimento. Geoprocessamento, elaboração de 195 croques de

área, são medições de terras para serem financiadas. Recomendação de análise de solo, encaminhados

e interpretados 86 amostras, tem 150 hectares recuperados, acompanhamento e assessoramento de 5

agroindústrias, uma de nozes, duas de aipim, uma de melado e chimia, e uma de ovos. 26 famílias

acompanhadas no programa estadual de gestão de propriedade familiar.  Cadastramento de uso de

água,  12  famílias.  Orientação  técnica  e  acompanhamento  de  hortas  domésticas,  escolares

comunitárias, programa "mais hortas nas comunidades", 57 famílias atendidas. Orientação de famílias

para  certificação  orgânica,  2  famílias  já  certificadas  e  7  em processo  de  certificação.  Orientação

prática e orientação de podas em frutíferas, declaração para comercialização na Ceasa, 32 declarações.

Orientações  técnicas  em  lavouras  de  milho,  soja,  aipim  e  outras  culturas,  como  morango.

Acompanhamento e assessoramento de 65 famílias, igualmente na batata doce, 22 famílias. PAA -

Programa de Aquisição de Alimentos, autorização a 5 famílias que comercializaram em torno de R$

25.000,00  (Vinte  e  cinco  mil  reais).  Programa  nacional  de  alimentação  escolar,  articulação  e

acompanhamento de 6 famílias para fornecer produtos para alimentação escolar atendendo 18 escolas

estaduais e municipais de nosso Município. Incentivo à produção de peixes com a construção de 9

viveiros  e  comercialização.  Bovinocultura  de  leite,  50  produtores.  Participação  na  Comissão

Organizadora da Expo Cruzeiro, sendo responsável pela Festa do Aipim, agroindústria e parceria com

a  Secretaria  de  Agricultura  na  exposição  de  animais.  Participação  nos  conselhos  municipais  do

CODECRUZ,  da  agricultura,  CONSEMA  do  meio  ambiente,  COMDICAS  das  crianças  e

adolescentes,  e  CMAS da  assistência  social.  O  porque  desses  dados:  porque  muitas  famílias  me

relataram que se não fosse a Emater, o acompanhamento da Emater, já teriam desistido, devido à falta

de  técnica  e  conhecimento  nas  atividades  que  exercem.  Por  isso  quero  agradecer  pelos  dados

fornecidos e parabenizar o trabalho da Emater que vem sendo feito em nosso Município, em especial

aos que estão em frente a pasta, senhor Mauricio, Senhor Maciel e dona Marli, e eles me relataram

que para  esse  serviço  ser  feito,  precisaram muito  da  parceria  que sempre  teve  da Administração

Municipal, Secretaria da Agricultura e o Governo do Estado. Falar um pouco da bocha, o "Tio" está na

frente  da pasta  sempre organizando,  pediu para dar  o  recado,  a  terceira  idade,  hoje  estava sendo

disputada para quem seria os quatro finalistas, jogo de mata-mata que começa dia 25/05, entre "Bar do



Mila" e Primavera, Tamoio e "Bar dos Carecas", 22 campo e "Bar do Mano", Arroio Grande e São

Rafael. E na outra sexta-feira, dia 1º, se inverte o mando da cancha. E no noturno, sexta-feira, dia 25,

às 20h, no "Bar do Vando", final entre "Bar do Vando" e São Rafael, com a entrega de premiação,

estão todos convidados a participar. Para hoje seria isso, Presidente. Muito obrigado e uma boa noite a

todos."

Tamini Dalmoro Azevedo: "Boa noite  a  todos,  queria  saudar  o Presidente e  os  demais  colegas,

Prefeito que está presente, suplentes e os demais presentes. Parabéns Jair, pela reeleição. Fui lá prestar

minha obrigação como filiada e como Vereadora do Partido Progressista, fui lá cumprir com minha

obrigação.  Queria  parabenizar  a  Administração  e  a  empresa  que  está  se  instalando  no  Distrito

Industrial,  dizer que achei muito válida essa parceria, essa contrapartida da empresa de arrumar a

pavimentação que, realmente, como os colegas comentaram, estava terrível lá no Distrito Industrial e

que seja bem feito, como o Jair colocaste antes e como o Presidente também colocou, como é um

transporte praticamente só de caminhões lá, então que seja uma coisa bem feita e com certeza será

bem feita e o engenheiro e a arquiteta vão fiscalizar essas obras. Em relação ao SAMU, parabéns,

assim como a Anastacia, eu também estive a frente da Secretaria da Saúde, não é fácil lidar com o

transporte no Município e há pouco eu estava falando com a responsável hoje pelo transporte e ela me

passou uma coisa que eu até achei interessante, que talvez poderia ter sido colocado antes para a

gente, os hospitais não estavam mais recebendo nossas ambulâncias, os hospitais de referência, então

esse também foi um dos motivos que a Administração tomou essa atitude de fazer essa parceria com o

SAMU, que é R$ 0,74 (setenta e quatro centavos) por habitante, é um investimento realmente, não é

um gasto, porque a saúde é em primeiro lugar, e esse é um dado que eu não sabia, os hospitais não

estão recebendo nossas ambulâncias por não ter todo aquele equipamento, e com as ambulâncias do

SAMU, não terá todos aqueles gastos que geralmente tem, como no Hospital de Lajeado, por não

conseguir referência, então o valor acaba sendo até menor com essa parceria do SAMU que com o que

é gasto com os acidentados e com os munícipes que são levados para o Bruno Born. Essa semana eu

fui questionada nas redes sociais a respeito de um canil municipal, acho que até o Prefeito foi marcado

na publicação, o João, e eu já fiz esse pedido em março do ano passado quando estive aqui nesta Casa,

quando assumi um mês quando o Jair tirou licença, e estou aqui pedindo novamente, e o Município

está  fazendo  um levantamento,  falei  com alguns  membros  da  Administração  hoje,  será  feito  um

levantamento  de  algum lugar  que  possa  ser  cedido  para  um canil  municipal,  só  que  tem vários

problemas,  não  é  tão  simples  como  a  população  imagina.  Lajeado  tem a  APAMA que  é  muito

conhecida,  é  uma  ONG,  ela  tem recursos  próprios,  o  espaço  foi  cedido  pelo  Município  mas  o

Município não tem contrapartida nenhuma com a APAMA, e tem gastos, além de voluntariado, terá



que ter uma pessoa disponível 24 horas, transporte para fazer o resgate dos animais mal tratados, toda

a  questão  de  medicação,  de  veterinário  conveniado  para  castração,  eu  sei  que  é  uma  coisa  que

demanda  muito  serviço,  então  não  só  como  Vereadora,  mas  também  vou  usar  meu  lado  como

profissional, como Advogada, e vou atrás da parte burocrática, da parte jurídica, como a gente pode

agir, se é ONG, se é associação ou como a gente faz para formar um canil municipal, então não é tão

simples como o pessoal nos questiona, vim aqui também esclarecer isso porque eles nos questionaram

que não estávamos tomando providências e não é bem assim, não é simples assim, a gente sabe que

tem muito abandono de animais hoje em Cruzeiro, e Cruzeiro é ainda um dos poucos Municípios que

ainda não tem nada nesse sentido e estou aqui mais uma vez pedindo, e acho que dessa vez, sim, a

gente  vai  conseguir  fazer  alguma  coisa  por  nossos  animais  e  deixar  grande  parte  da  população

satisfeita, porque esse é um assunto há bastante tempo comentado e a gente vê essas coisas ruins que o

pessoal  acaba  fazendo com nossos  animais,  e  também tem toda  parte  da fiscalização,  de multas,

enfim, então não é tão simples como o pessoal imagina, então deixo aqui e espero que na próxima

sessão eu possa trazer coisas mais concretas, coisas sobre como implementar o canil, associação ou

ONG,  enfim,  e  dar  um retorno  para  a  população  sobre  esse  assunto.  Hoje  era  isso,  Presidente.

Obrigada."

Anastacia Maria Schuster Zart: "Boa noite, quero saudar a Mesa Diretora, Vereadores, Prefeito que

aqui se encontra, equipe da Emater que sempre está a frente dos trabalhos, como foi relatado pelo

colega Leandro, muito bom, eu só perguntaria, esse trabalho foi feito em um ano ou em que período?

1 ano? Que bom, então a gente pensa, são três pessoas a frente de um belo trabalho realizado em

nosso Município,  muitas vezes a  gente não enxerga,  a  olho visto,  mas quando você fala  com as

pessoas no interior, elas falam "A Emater está me acompanhando, me orientando", então a gente fica

feliz  com essa equipe que está  em nosso Município.  Também parabenizar  o  Jair  pela  eleição no

partido, que faça um bom trabalho, cada um tem seu partido, tem sua diretoria, e tem que trabalhar

pela sua sigla, mas que nós trabalhamos em prol do Município e que favoreça os munícipes. Aqui eu

queria agradecer a equipe, eu não usei na última Sessão, da nossa Assessoria aqui da Casa, eu até fui

em um Gabinete, até acho que foi o Jair que estava junto, ou o Adriano também, e o Deputado me

perguntou: você é professora? E eu falei, não, nunca fui professora, sempre trabalhei no comércio. E

ele: "Não, porque está tudo tão organizado, as pastas, os pedidos", e eu disse, não, temos lá uma

equipe de assessoria na Câmara que são nota 10, porque eles fizeram tudo isso e deixaram pronto para

o nosso trabalho,  então a  gente agradece,  quando a gente  foi  a  Brasília.  Agradecer  essa parceria

também com os  colegas  "Monga",  Jair  e  o  Adriano,  foi  uma  formação  de  conhecimento  muito

importante  para nós  Vereadores,  tanto  as  palestras  como as  motivações  que eles  fizeram lá,  uma



motivação nossa, como nos motivar no dia a dia em relação aos eleitores, então foi muito bom esse

nosso curso agora, achei melhor que o outro que a gente foi, mais participativo, então foi muito bom.

Queria falar da rua Nicolau, tivemos lá limpeza, pintura do nosso calçamento, são 800 metros, e que

bom seria se estivéssemos a continuidade daquilo lá,  a gente foi a Brasília tentar conseguir mais

alguns metros, algumas emendas, mas a gente sempre diz assim, a gente pediu, mas eu acredito que

venha, mas não é para ontem ou para hoje, vamos aguardar e vamos ter retorno dos Deputados. Quero

comentar das estradas também, todos os colegas comentaram esses dias, estão ruins, sim, essa chuva

agora foi pior de novo, mas tem alguns pontos que o secretário tem que dar uma avaliada melhor,

porque as pessoas estão ligando e pedindo, na entrada do seu Ênio e da Elaine Kronbauer, fizeram a

entrada só que deixaram o bueiro, e eles não vão ter saída da casa se eles não conseguirem fazer isso.

Então a gente pede para o secretário dê uma atenção nisso. Agradecer a diretoria do Hospital que

esteve à frente até a pouco tempo, na presidência do seu Delírio e toda diretoria que esteve à frente,

parabenizar a nova diretoria, na presidência do Marcio Steiner e a gente não sabe todos os membros,

mas que essa diretoria faça um bom trabalho, tanto assim que a gente um dia pediu para virem aqui,

foram até os voluntários que vieram, mas que continuem tendo essa transparência para nos dar essa

transparência perante ao povo, porque nós somos cobrados, que o Marcio tenha um excelente trabalho

em frente a esse Hospital que necessita tanto. Então a gente já entra no projeto do SAMU, projeto 153,

que foi a adesão, como eu já coloquei antes, a gente não via tanto essa necessidade, gasto é maior, mas

hoje foi feito todo um estudo, uma avaliação, e está aí, temos tanta coisa acontecendo, acidentes, e

muitos os nossos profissionais não conseguem atender, não por falta de querer, como já coloquei na

discussão, mas sim, para melhorar, então a gente pede, como até nossa jurídica comentou antes na

reunião, para nós divulgarmos esse número, o 192, então nossos colegas Vereadores, quem está aqui,

chame o 192, que isso fique bem claro e a gente divulgue. Também quero falar aqui do 151, dessa

empresa, dos pré-moldados, eles ampliaram bastante a empresa deles, enorme, que bom, que bom que

venha essas empresas e nos ajude a sustentar nosso Município. Quero falar também do grito de alerte

que  teve  dia  15,  em  Santa  Cruz  do  Sul,  que  teve  a  participação  novamente  do  Sindicato  dos

Trabalhadores Rurais, teve também a presença dos munícipes, e seria o nono grito de alerta já, daqui a

pouco terá o décimo, mas, as pessoas estão se encontrando e se reunindo para protestar contra essa

previdência que está aí, e reuniram em torno de 12.000 (doze mil) pessoas, a gente fez uma caminhada

saindo dali do parque da Ocktober e fomos até na frente do prédio da Previdência, então passamos a

rua do centro com esse povo todo, um respeito de todas as pessoas do comércio, e o que mais me

chamou  a  atenção,  assim,  o  setor  urbano  também  acompanhou,  teve  muita  gente,  até  pararam,

caminharam um pedaço junto e depois voltaram, a Fetag que está a frente, a Emater esteve presente

com muitos membros, pessoas públicas, Vereadores, Prefeitos, Deputados, então assim, todo mundo



quer o seu direito, e quem está pedindo esse direito são os da classe pobre, como se diz, não é pobre,

mas a classe que mais necessita. É o tema que tinha lá, nenhum direito a menos, acho que nós também

temos que ver junto aos nossos Deputados,  que já foi pedido quando fomos a Brasília,  cada um

conversou, para que nós não tenhamos um direito a menos como está a previdência que está aí, então a

gente fica feliz que o povo se manifeste, o povo é livre, sempre digo, vivemos em uma democracia,

mas a necessidade de fazermos isso hoje, principalmente o futuro de nossos filhos e nossos netos, se

teremos,  né?  Então  fica  o  alerta  aqui  para  nós  também como  comunidade,  como  Município  de

Cruzeiro do Sul, para nos mobilizarmos referente a isso. Muito obrigada. ”

Adriano  Antônio  Schneider: “Quero  saudar  o  Presidente  José  Carlos,  Vereadores,  Vereadoras,

assessores, assessora jurídica, assessora de imprensa, a nossa assessora Ana, o Alan, saudar o Prefeito

o Municipal, saudar os Presidentes do partido, pessoal da Emater que fazem um excelente trabalho em

nosso Município e a todos os presentes aqui. Primeiro lugar para enviar um ofício ao DAER sobre a

RS-130, na parte de São Miguel a Mariante que está terrível, em dias secos estava terrível, imagina

agora, está piorando a situação, cada vez mais, então que seja enviado um ofício para a gente ter um

retorno para ver o que possa ser feito urgente, tem que ser urgente. Gostaria de saudar as palavras do

Presidente Marcos Hinrichsen, do Sindicato, sobre a PEC 06/2019, eu não usei a tribuna depois disso,

dizer que ele sempre está à frente do sindicato, na lutas pelos trabalhadores,  e a gente tem que correr

atrás, essa PEC tem que acontecer mudanças, a gente sabe que o governo não vai suportar, mas não

tão rigoroso, tem que poupar mais pessoas, hoje está atingindo a classe que trabalha mais, da classe

mais pobre,  nós agricultores do nosso Município,  tem que atingir a classe mais alta também, não

adianta começar sempre pelos mais pobres. Minha proposição do dia 17/04, sobre os acessos dos

deficientes físicos, que a gente não tem implantado em nosso Município ainda, gostaria que o Prefeito

desse uma atenção, a gente tem muitos deficientes físicos em nosso Município e as nossas calçadas

não são adaptadas, e tem até comércios,  lancherias,  que tem cadeira onde é o lugar para subir,  a

acessibilidade irá melhorar, com a pintura, com tem no modelo que tem junto na proposição. Sobre os

animais,  também  fui  questionado,  mandaram  whats,  mandaram  no  facebook,  me  marcaram  no

facebook, nos marcaram junto, né, Prefeito, a gente tem a APAMA lá de Lajeado, concordo com a

Tamini de fazer, a gente criar esse órgão em nosso Município para a gente fazer isso, mas primeiro a

gente tem que conscientizar as pessoas, porque hoje eu vejo assim, próprio lá em casa, um mês atrás

apareceu um cachorrinho e um gato, as pessoas passam e atiram na frente de casa, eles não têm para

onde ir. Eu acho que quem faz isso com um animal, faz com uma pessoa também, nessa parte eu

defendo os  animais,  eu  sempre  fui  e  sempre  vou ver,  é  uma vergonha,  a  pessoa  ter  um animal,

praticamente hoje o animal doméstico é da família, tu se apega, não sei como pode ter gente que



abandona seu animal, eu tenho meu animal lá em casa, tenho meu cachorro, meu gato, que eles vem

me receber quando chego em casa, tem pessoas de muitas famílias e da própria família que não vem te

receber todo dia no ônibus quando tu chega em casa, mas meu gato está na porta, chega junto, o

cachorro está lá também. Então acho assim, tem pessoas que fazem coisas que não dá para contar,

ainda mais esse vídeo que olhei, olhei do começo ao fim, tu matar um animal e enterrar é uma coisa,

agora enterrar vivo, isso não existe, vamos nos respeitar, a pessoa que fez isso gostaria de conhecer

ela, falar com essa pessoa, é uma vergonha um ser humano chegar nesse ponto, então hoje minha fala

é mais sobre esse assunto, que uma pessoa mandou um “WhatsApp”, um áudio de 5 minutos, falando

pelo amor de Deus, que a gente tem que fazer alguma coisa e eu acho uma vergonha, então, faz uma

injeção para o animal não pegar cria, castra o macho, a fêmea, hoje tem soluções, para tudo tem

solução hoje, tem um animalzinho, hoje tem “facebook”, “WhatsApp”, não que um animal vai lá e diz

“tenho  um animal  para  doar”,  como  acontece,  a  gente  vê  sempre,  esses  dias  vi  uma pessoa  da

Glucostark que tinha 10 cachorros para doar, faltou cachorro, então a gente tem muitos meios hoje em

dia  para  fazer  essa  parte,  então  acho  que  é  um  dos  primeiros  fatores,  o  pessoas  precisa  de

conscientizar,  vamos  precisar  urgente,  é  uma  coisa  que  já  deveria  ter  em  nosso  Município,  as

Administrações  anteriores  não pensaram muito  nesse  assunto,  com certeza  estou  contigo  Tamini,

Prefeito, vamos fazer tudo que pudermos para fazer isso, fico indignado com esse tipo de coisa, é um

assunto que me tocou bastante, olhei várias vezes o vídeo do cachorro branco, porque não filmaram a

pessoa, bom, foram os que acharam, mas a pessoa podia ter filmado que foi ele que fez isso, hoje em

dia está virado em um “troço”. Sobre o programa do SAMU, quero dar os parabéns à Administração

Municipal, quero dizer que como foi falado aqui hoje, nós temos nossos profissionais, são altamente

treinados, mas esse pessoas já vem preparadas, tem UTI móvel, sabe onde levar, tem médico junto,

tem tudo preparado para chegar no local e levar o paciente, eles veem uma fratura exposta e eles nem

vão trazer para Cruzeiro porque não vai adiantar, vai direto para Lajeado, então é uma coisa que é

muito importante, esse programa, dar os parabéns à Administração, acho que esses 9 mil reais que vão

ser pago é uma “mixaria”, R$ 0,74 (setenta e quatro centavos) por habitante, isso não é nada, daqui a

pouco acontece um fato de um caso que alguém se quebra lá no interior, cai um trator por cima,

alguém se quebra, dá um acidente grave, poderia sair R$ 15.000,00 (quinze mil reais), R$ 20.000,00

(vinte mil reais), só aquele acidente, meus parabéns à Administração Municipal. Quero também saudar

o ótimo trabalho que o Secretário Israel e toda sua equipe estão fazendo em nosso Município, eu

conheci o Israel há uns 8 anos atrás e n]ao sabia que ele teria essa ótima capacidade na saúde, é um

ótimo profissional, está trabalhando em equipe, tudo certo, não é ele só, mas toda a equipe da saúde

que está trabalhando, aos membros novos do Hospital, que vai ter a diretoria nova, e dizer para vocês

que desse jeito a saúde em Cruzeiro está nota 10, está bem? Muito obrigado. ”



João Celso Führ: “Boa noite Presidente, colegas Vereadores, assessores, a todos presentes, Prefeito

Municipal que nos honra com sua presença, saudação especial à todos. A gente fica muito feliz quando

chega na Câmara de Vereadores e vê projetos como a ampliação dessa empresa, pré-moldados, ver do

SAMU que vai chegar em Cruzeiro e auxiliar as nossas ambulâncias, então realmente a saúde de

nosso Município está de parabéns, graças ao trabalho da Administração, acho que muito importante

essa união, como todos falam, saúde em primeiro lugar, se você não tem saúde, você não tem nada,

estão de parabéns nesses pontos. Voltando a empresa, a ampliação dela, ela está hoje expandindo de

um jeito que daqui um pouco, Prefeito, vai faltar espaço naquele parque industrial, a gente passa ali e

vê que as  empresas  estão ampliando,  elas  querem seu espaço,  contratam, esse é  o  caminho para

fortalecer o Município, mas para isso, Prefeito, temos que fazer a nossa parte, temos que ir lá, fui

procurado essa semana por vários empreendedores que já estão lá instalados,  são grandes amigos

nossos, me pediram para quem eu vou apelar agora, essas estradas, esses acessos, a gente tem que

comprar caminhões maiores, onde vamos virar esses caminhões, como nós vamos entrar, eu disse não,

nós vamos conversar com o Prefeito, vamos achar uma maneira, acho que essas empresas a gente

correu atrás,  vocês  correram atrás,  parabéns,  mas acho que sempre é  assim,  quando se tem uma

empresa  a  gente  não  pode  se  esquecer  dela,  procurar  novas  sempre  é  válida,  mas  as  que  estão

instaladas ali, temos que dar valor à todos. Quero também aqui, pessoal da Emater, Maciel, Mauricio,

Marli, o belo trabalho que realizam em nosso Município, a pasta aí, eu próprio estou me beneficiando

com o serviço de vocês, agradeço, um trabalho que realmente tem que ser valorizado, parabéns para

vocês. Da mesma forma, Jair, quero te dar os parabéns também pela reeleição, faça um bom trabalho,

você é uma pessoa direita, tenho certeza que fará um bom trabalho em frente ao teu partido. Referente

ao  Pedido  de  Informações,  já  fiz  vários  Pedidos  de  Informações,  sempre  fui  bem  atendido,  as

respostas vieram, dessa vez analisei bem, tem pontos que ainda não consegui entender, peço para a

nossa  Assessora  Jurídica  nos  dê  uma assistência  essa semana para  prestarmos  contas  também ao

munícipes que me pediu isso e eu tenho que esclarecer, então amanhã já irão me pedir, então quando

você estiver por aqui doutora, com certeza iremos conversar muito sobre isso, tem pontos que preciso

explicações porque não é minha área, você consegue fazer essa parte bem, então para atender a essa

informações que o pessoal me pede,  agradeço a Administração, as respostas vieram e precisamos

esclarecer aos munícipes. Sobre as placas de rua, novamente estou aqui pedindo, não precisava estar

pedindo aqui de novo, passou por essa casa aqui, 4, 5, 6 meses depois e as placas ainda não estão

instaladas, então pediria ao órgão competente que fizesse isso aí o quando antes possível, o pessoal

está me pedindo, foi aprovada aqui e ainda não está instalada, de repente algum problema com a

matéria prima, já estava falando com o responsável, e agora nada ainda, entoa peco que seja resolvido.

Pessoal, por hoje seria isso, muito obrigado.



Gustavo  Henrique  Richter: “Quero  saudar  o  Presidente  da  Casa,  seu  José  Carlos  

Eckert,  colegas  de  bancada,  nossos  funcionários  e  todos  que  aqui  se  encontram.  Em  relação  à

Indicação que fiz sobre a João Schardong, é um problema que alguns moradores ali vêm reclamando,

porque na outra vez o nosso secretário fez a estrada só do Esporte Clube Independente até a RS 130 e

essa parte ficou para trás, e ele disse que quando estiver restos de asfalto ele iria colocar ali e resolver

o problema, então só para lembrar e o pessoal saber que fazemos os pedidos. Em relação ao redutor de

velocidade ali  no “Bar do Milton”,  infelizmente parece que já era  uma tragédia anunciada o que

aconteceu domingo, ali o tráfico de veículos é bastante intenso, e os motoristas não respeitam o limite

de velocidade, e que infelizmente aconteceu isso com esse senhor. Então a gente pede um pouco mais

de prudência no trânsito, que as pessoas tenham mais consciência, e não só por parte dos motoristas

mas  também dos  pedestres,  quando  tem evento  ali  o  espaço  físico  é  pequeno  e  o  pessoal  fica

atravessando, ocupando a pista de rolamento e aconteceu essa tragédia, e que a Administração possa

implementar esse redutor para isso não mais ocorrer, e a gente sabe que em horário de pico, entre 17 e

18 horas é usado bastante,  tem a parada de ônibus,  tem as crianças e  adolescentes que precisam

atravessar a rua também quando vem do colégio, e o pessoal, os motoristas passaram da hora de ter a

consciência de não ultrapassar o limite de velocidade. Em relação ao requerimento, a gente sabe que a

câmara fez diversos ofício da RGE, mas infelizmente é um problema constante em nosso Município, o

que vem ocasionado e transtornos e prejuízos da população, nas residências e empresas, acontece a

queima  de  aparelhos  eletrodomésticos,  equipamentos,  então  quem sabe  eles  conseguem vir  até  a

Câmara para que a gente possa conversar e diminuir esse problema. Em relação aos projetos, quero

parabenizar à Administração a empresa por essa parceria que a gente sabe que é necessário trazer

empresar pelo Município, né, Prefeito, e é uma empresa que está ampliando seu espaço, a gente espera

que possa crescer cada vez mais, como as demais, e a gente sabe que resulta em mais receita para o

Município,  né,  Prefeito,  o  que  resulta  em a  Administração  efetuar  mais  investimentos  em nosso

Município. Também parabenizar a Administração pelo projeto com o SAMU, a gente sabe que não é

um custo e sim investimento, e as vezes somos cobrados que porque tantos investimentos em saúde e

a gente sabe que sem saúde não somos ninguém, e como a colega “Maninha” comentou, os hospitais

de referência não estavam mais recebidos as nossas ambulâncias, esse é mais um motivo para esse

projeto e também porque são pessoas treinadas e capacitadas para aquela determinada função. Queria

deixar um pedido aqui, Presidente, fui procurado pelos moradores, no primeiro ano que você esteve

aqui também, sobre a Brasilino Coutinho, está um pouquinho complicado dali, está ruim de acessar, os

moradores pediram se dá para fazer uma compactação ali. Da mesma forma, na rua Maria Elisabete

Giovanella, o morador Eduardo me fez um pedido que no acesso da residência dele está bem ondulado

a situação, está bem ruim de acessar. Então se o pessoal do setor de obras puder fazer esse conserto.



Fui procurado na semana passada por alguns pais e a diretora da EMEI Dona Maria Julieta, lá no

Passo de Estrela, sobre alguns reparos que teriam que ser feitos, então fazemos uma visita lá eu e o

Henrique,  quero  parabenizar  a  Administração,  Prefeito,  porque  hoje  eu  conversei  com  ela  e  o

problema já foi solucionado, então rapidamente esse problema ja foi selecionado, então é importante,

porque é uma EMEI, é crianças, e essas crianças de um local adequado. Estive conversando com o

pessoal da UBS do Passo e quero deixar um recado, dentro de todas as ações realizadas pela Secretaria

de Saúde, a UBS do Passo irá iniciar encontros com o grupo de apoio “hiperdia” que contempla

pacientes portadores de doenças crônicas como hipertensão arterial, diabetes mellitus, e dispelidemia,

que  ocasiona  pressão  alta,  diabetes  e  colesterol  alto,  quero  parabenizar  a  enfermeira  Débora  e  a

farmacêutica Sabrina, agradeço o espaço Presidente, uma boa noite a todos. ”

José Carlos Eckert:  “Boa noite  a todos,  saúdo o vice-presidente,  os demais colegas Vereadores,

Prefeito aqui presente, funcionários da Casa e demais pessoas aqui presentes. Como não ocupei a

Tribuna na última reunião quero dar meus sentimentos e condolências a família Fischer e Müller pela

perda  da  filha,  nora,  mãe,  esposa,  irmã,  Iara  Muller.  A respeito  do  SAMU, quero  parabenizar  a

Administração pelo projeto, e a necessidade de ter umas pessoas, não que aqui não tenha qualificação,

mas pessoas que estão realmente aptas a fazer esse trabalho, então um projeto muito bom, como

comentamos antes,  saúde é  investimento,  não é  gasto,  é por aí  a coisa.  A empresa também, pré-

moldados, parabéns, estão ampliando seus negócios aqui em Cruzeiro do Sul, isso é muito importante

para termos mais rentabilidade,  conseguirmos mais dinheiro para investimentos, e como comentei

antes, se possível fazer um calçamento com uma base muito boa para logo ali na frente não termos

que refazer. Quero parabenizar o Vereador Jair, por ter sido reeleito presidente do PP, desejo que faça

um bom trabalho, como desejamos a todos os presidentes de partidos par que comandem os seus

partidos da melhor forma. Quero fazer aqui dois pedidos, porque eu caminho aqui na beira do rio, lá

de casa até aqui no parque, e ali na entrada da Jacob Afonso Lenhard tem uns buracos que acho meio

perigoso,  um  na  frente  da  parada  de  ônibus  na  frente  da  Nossa  Senhora  de  Fátima,  fica  água

empossada  ali,  então  se  for  possível  fazer  alguma coisa  nesse  sentido,  pode  ser  que  o  Vereador

Gustavo  já  pediu  também,  não  sei,  caminhei  ontem,  e  notei  que  tinha  chovido  e  bastante  água

empossada, sinal de buraco. Seria isso, muito obrigado. ”

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

Ordinária a realizar-se no dia 05 de junho de 2019, quarta – feira, no horário das 18h30min (dezoito

horas e trinta minutos), na Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul.
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