
ATA Nº 012/2019

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de julho 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 009/2019 da última Sessão 

Ordinária do ano de 2019. Os vereadores receberam a ATA com antecedência, com 

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

as correspondências recebidas no período de 11 a 24 de julho de 2019, merecendo destaque:

Ofício da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes solicitando a cedência da Sala da 

Câmara de Vereadores no dia 29 de julho para realização de uma reunião para a 

organização da bocha. Ofício da Secretaria de Assistência Social e Habitação convidando a 

participar da Festa do Vovô e da Vovó no dia 02 de agosto no Ginásio da Linha Sítio. 

Indicação nº 019 do Vereador Leandro Luis Olbermann, solicitando à Administração 

Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, melhorias nas instalações do

Projeto Saber Viver. Indicação nº 020/2019 do Vereador João Celso Führ, solicitando à 

Administração Municipal, através da Secretaria de Estradas, que proceda com a 

manutenção da estrada do 25 de julho, mais conhecida como "desvio do pedágio". 

Indicação nº 021/2019 do Vereador João Celso Führ, solicitando à Administração 

Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, que proceda com a 

manutenção da rua São José, em frente ao Supermercado Languiru.

ORDEM DO DIA:

Projeto de Lei nº 161-03/2019 que AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO 

SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em votação, o Projeto foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE.

Proposição nº 009/2019 do Vereador José Carlos Eckert, solicitando à Administração 

Municipal, através das Secretarias de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e 

Administração e Finanças, estude a viabilidade de implantação de sistema de serviços 



online que possibilite o cidadão e as empresas através da internet, emitir certidões 

imóvel/ambiental/geral, AIDOF (autorização para impressão de documentos fiscais), 

consultar e imprimir guias de pagamento de IPTU, ISS, ITBI , taxas, DIM, alvarás, 

consultar débitos em geral, visualizar protocolos, e, emissão de Nota Fiscal Eletrônica. No 

espaço para comentários adicionais do autor, o Vereador José Carlos Eckert afirmou a 

comodidade que isso trará aos munícipes. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR

UNANIMIDADE.

Pedido de Licença nº 004/2019 do Vereador João Celso Führ, solicitando licença no período

de 30 (trinta) dias para tratar de assunto de interesse particular a contar 1º de agosto de 

2019. Em votação, o pedido de licença foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 

USO DA TRIBUNA:  

Anastacia Maria Schuster Zart: "Quero saudar o Presidente José Carlos Eckert, a Mesa 

Diretora e a todos presentes. Falar sobre o que aconteceu ontem, raio bater em um ônibus? 

Falando com as pessoas não se consegue acreditar nisso, nunca aconteceu, mas o que 

questiono é o por que esse ônibus estava na casa do funcionário quando as escolas estão de 

férias, nada contra o funcionário, isso seria uma questão da Administração ou Secretaria. 

Mas já conversei hoje pela tarde com o Prefeito em exercício, me falou que está sendo 

investigado, está sendo feito a perícia, então que depois seja apresentada à nós da câmara 

de vereadores, para que possamos esclarecer as pessoas, dar alguma resposta. Aqui também

pergunto, esse ônibus tinha seguro? Em nome dos moradores, de um acesso, Breno e 

Armando Han, Dulce Arenhardt, agradecer que o secretário de estradas fez aquela estrada 

que estava horrível. Peço a Mesa Diretora que envie um ofício pedindo que a secretária da 

educação venho nos esclarecer sobre a escola São Felipe, onde se teve a ideia de unificar 

turmas, mas que se sabe não irá mais acontecer, então que venha para nos esclarecer essa 

questão. Sentimentos à família Kich, pai do Michel, nosso colega. Falar dos agricultores e 

motoristas que comemoramos no dia de amanhã 25 de julho, duas classes muito 

importantes no nosso dia a dia. É difícil pensar que um governo tem a capacidade de 

autorizar o uso de mais venenos, agora já somam em torno de 290 tipos, daqui a pouco 

estamos só ingerindo veneno, com isso vem as doenças.  Nesta mensagem quero 

compartilhar com vocês uma alegria enorme, que meus pais agricultores comemoram 55 



(cinquenta e cinco) anos de casados, neste domingo, Romeu e Lurdes Schuster, parabéns e 

saúde a eles. Um abraço fraterno a todos."

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

demais componentes da Mesa, Vereadores, Vereadoras, servidores da casa, suplentes de 

Vereador, Prefeito em exercício João Dullius e demais aqui presentes. Primeiramente quero 

agradecer ao Secretário da Saúde, Israel, e ao administrador do hospital São Gabriel 

Arcanjo, Ramon, por terem aceito o convite que eu fiz nesta Casa para os mesmos 

dialogarem com todos colegas Vereadores sobre os temas saúde e hospital que são tão 

importantes para todos. Sobre a Escola São Felipe, também fui procurado por pais de 

alunos, referente a possibilidade de unir séries do educandário, por algumas turmas terem 

poucos alunos, mas como os pais, professores, diretoria alegaram que alguns alunos 

precisavam de uma atenção maior para aprender, foram feitas reuniões com Prefeito, 

Secretária da educação, pais, direção da escola, e foi concluído a necessidade de continuar 

como estava a divisão das séries do educandário, obrigado a todos envolvidos. Hoje entrei 

em contato com o diretor do trânsito, Nécio, referente as obras das redes de águas que são 

feitas pelas construtoras e loteadoras danificando ruas em nossa cidade, principalmente as 

asfaltadas. Ele me informou que já entrou em contato com os responsáveis, e os mesmos 

prometeram refazer os serviços danificados na próxima semana. Referente ao episódio do 

dia de ontem, colega Anastacia, sobre o ônibus escolar que pegou fogo. Respeito a opinião 

de cada um, mas da minha parte se estivesse no parque de máquina, poderia ser pior, e 

atingido mais veículos ou prédios. E referente ao seguro do veículo, ele tem seguro contra 

terceiros porque ele pertence ao Estado, e foi cedido para o Município, inclusive em outras 

administrações os mesmos também ficavam na propriedade dos motoristas. O Secretário da 

Assistência Social, Ubirajara, pediu para divulgar que nessa sexta-feira a partir das 8hrs o 

pessoal do RH da empresa Minuano alimentos estará nas dependências da assistência para 

seleção de vaga de emprego. Quero parabenizar todas as equipes que participaram do 

campeonato de bocha Veteranos, em especial ao campeão primavera e ao vice o São Rafael 

e também a todos que participaram do campeonato municipal de futebol em especial ao 

Cruzeiro campeão do veterano e ao canarinho campeão nos aspirantes e titulares e 



administração e seus patrocinadores. Deixar meus sentimentos aos familiares de Élson Kich

que faleceu no dia de ontem, pai do professor de Educação Física Michel Kich, servidor do 

município. Para encerrar quero deixar um grande abraço a todos os colonos e motoristas 

pelo seu dia, comemorado dia 25 de julho, os quais são responsáveis em produzir e 

transportar o nosso alimento de todos os dias." A Vereadora Anastacia solicitou um aparte, 

concedido pelo Vereador Leandro. Anastacia: "Os ônibus ficavam no parque de máquinas 

em períodos das férias nas outras Administrações".  Leandro: "Respeito a opinião de todos, 

mas de todo mal, aconteceu o de menos. Para hoje era isso Presidente. Boa noite à todos."

João Celso Führ: "Saudar o Presidente José Carlos Eckert, Mesa Diretora, Vereadores e a 

todos presentes. Falando da Indicação nº 020/2019 referente ao desvio do pedágio, há locais

quase intransitáveis nas imediações da escola 25 de julho. Sobre a Indicação nº 021/2019, o

asfalto está danificado, o ideal seria a instalação de uma faixa-elevada no quebra-molas, 

proporcionando mais segurança aos pedestres, e que seja feito urgente o serviço, 

considerando ser uma importante rua em nossa cidade, a entrada. Gostaria de registrar a 

emenda parlamentar que conquistamos mediante o Deputado Afonso Hamm que 

contemplou o Município em R$ 100.000,00 (cem mil reais) destinados à Saúde. Agradeço o

Deputado, é de extrema importância para nosso Município. Pedido de Licença, ficaremos 

30 dias fora resolver algumas coisas e a Senhora Gelcy irá assumir. Quero parabenizar os 

agricultores e motoristas pela passagem do seu dia, sabemos a importância que eles 

possuem. Os agricultores são esquecidos pelo poder público, sendo procurados somente em

períodos eleitorais, deveriam ser mais valorizados, incentivando. Para hoje seria isso, 

Presidente. Boa noite a todos."

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

Sessão Ordinária a realizar-se no dia 07 de agosto 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,

26 DE JULHO DE 2019.
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