
ATA Nº 014/2019

Aos  21  (vinte e um) dias do mês de agosto 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 013/2019 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 8 a

21  de  agosto  de  2019,  merecendo  destaque:  Convite  das  Secretarias  de  Meio  Ambiente  e

Educação do Município de Cruzeiro do Sul, convidando a Câmara de Vereadores, através de um

representante,  para  participar  do  curso  de  seleção  e  reciclagem  do  lixo,  organizado  pela

UNIVATES,  para  o  desenvolvimento  do  projeto  Educação  Ambiental  G8,  o  qual  a

Administração  Municipal  aderiu.  O  curso  será  ministrado  na  Escola  Municipal  de  Ensino

Fundamental Jacob Sehn, das 8h30 às 11h30, nos dias 20 e 27 de agosto, 03 e 10 de setembro e

dia 22 de outubro encontro final. Edital de audiência pública, o qual o Prefeito Municipal de

Cruzeiro  do  Sul,  no  uso  das  atribuições  legais  e  atendendo  ao  que  determina  a  Lei

Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), torna público que será realizada

audiência pública para apresentar e discutir o projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO)

e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2020, no dia 30 de agosto de 2019, às 11

horas, na Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul. Convite do Centro de Equoterapia Vida,

convidando a Câmara de Vereadores para a celebração do “Dia Nacional da Equoterapia”, que

será realizada  no dia  18 de  agosto,  na praça Dona Laura,  a  partir  das  14 horas.  Ofício  do

Movimento Democrático Brasileiro - MDB, de Cruzeiro do Sul, solicitando as dependências da

Câmara  Municipal  de  Vereadores  a  fim de  realizar  a  convenção  municipal  do  partido,  que

acontecerá no próximo dia 24 de agosto do corrente ano. O horário do evento será das 9h às 13h.

Ofício da Associação Nacional de Promoção à Saúde Mental “Viva e deixe viver”, solicitando

um espaço para  apresentação da referida  associação a  esta  Casa.  Indicação nº  023/2019 do



Vereador  Gustavo  Henrique  Richter,  solicitando  à  Administração  Municipal,  através  da

Secretaria de Estradas, que proceda com o conserto da ponte na rua João Schardong, no bairro

Passo de Estrela, depois da entrada do campo do Independente. Justifica, tendo em vista que a

ponte está em mau estado de conservação, podendo ocasionar riscos aos motoristas que trafegam

pela via.          

ORDEM DO DIA:

Projeto  de  Lei  nº  162-03/2019  do Poder  Executivo  que  ALTERA A REDAÇÃO DA

SEÇÃO II  DO CONCURSO PÚBLICO NA LEI Nº  288-04/1992 E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.  Em  discussão:  Vereadora  Anastacia  Maria  Schuster  Zart:

“Presidente, eu só queria ressaltar que esse projeto já deveria ter vindo antes, essa redação,

porque a gente inclusive não tinha a inclusão dos deficientes, era um texto meio em aberto,

e com isso agora, está bem claro o direito que tem as pessoas com deficiência, né? Isso é

essencial  para colocarmos as coisas em dia também, então,  parabéns.  ” Em votação, o

Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE.

Projeto de Lei nº 163-03/2019 do Poder Executivo que AUTORIZA A ABERTURA DE

CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Não houve discussão

acerca do Projeto. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE.

A Proposição nº 010/2019 da Vereadores Anastacia Maria Schuster Zart e Jair  Guerino

Klein foi retirada de pauta. 

Requerimento nº 009/2019 dos Vereadores Gustavo Henrique Richter e Tamini Dalmoro

Azevedo, solicitando à Mesa Diretora que envie ofício a RGE solicitando urgentemente

uma  reunião  com  o  responsável  do  atendimento  ao  poder  público.  Em  votação,  o

Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE.

Pedido  de  Informações  nº  003/2019  da  Vereadora  Anastacia  Maria  Schuster  Zart,

solicitando que seja respondido pela Administração Municipal o seguinte questionamento:



Por  que  não  estão  sendo  feitas  carteiras  de  identidade  no  Município?  Foi  extinto  o

convênio? Servidor está de férias? Existe prazo para retomada da prestação de serviço?

Justifica o pedido, tendo em vista que os moradores do Município estão reivindicando o

serviço,  pois,  atualmente,  estão  se  deslocando  até  Lajeado  para  serem atendidos.  Em

votação, o Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE.

USO DA TRIBUNA:

Vereador Gustavo Henrique Richter: “Quero saudar o Presidente da Mesa José Carlos

Eckert, demais componentes da Mesa, colegas, assessora jurídica, os funcionários da Casa

e  as  demais  pessoas  que  aqui  se  encontram.  Em  relação  a  Indicação  que  eu  fiz,  da

“pontezinha” na João Schardong, ela tem bastante tempo, e como há um grande fluxo de

veículo ali, e com as constantes chuvas, a água acaba passando por cima da ponte, e o que

a gente teme é que pode dar uma acidente, e até fatal, porque já abriu um buraco no meio

da ponte, com um volume de chuva não muito considerável, a água já passa por cima,

então quero ver  com a Administração que  dentro  do possível,  seja  feito  aquela  ponte,

porque está em estado precário. Em relação ao Requerimento, que fiz juntamente com a

“Maninha”,  né,  “Maninha”? Algumas ruas  ali  no Passo (de Estrela)  não possuem rede

elétrica, e como a “Maninha” está morando em uma delas sabe bem, como as pessoas saem

cedo ou de madrugada até para trabalhar,  é ruim sair  no escuro,  até para quem estuda

também e chega às vezes às 11 horas, meia noite, fica nas escuras. Então é um pedido que

a gente faz, que alguém da RGE venha até a Câmara para a gente converse e chegue em

um ponto que possa melhorar essa situação. Em relação aos postes também, a gente sabe

que está em situação precária, e muitas vezes eles esperam cair para fazer a troca, é muito

melhor  trocar  antes  e  amenizar  os  prejuízos  que  eles  ocasionam.  Quero  agradecer  à

Administração por alguns pedidos que eu fiz, para quem transita na Rubem Feldens, já foi

comentado, o “Foguinho” também já comentou, em relação aos buracos no asfalto, eles

foram fechados,  e  o  que a  gente  espera  também da Administração,  já  que  os  buracos

sempre são nos mesmos lugares, de repente cortar o asfalto um pouco maior, fazer uma

base melhor, para que isso não venha ocorrer, porque normalmente é no mesmo lugar que

ocorre com as constantes chuvas. Outro pedido que eu fiz também foi referente ao gabinete



dentário na UBS do Passo de Estrela, já foi iniciado o processo de instalação e em breve

vai  ficar  pronto,  com certeza  vai  beneficiar  todos  os  usuários  do  bairro.  Também,  em

relação as obras da escola do Passo, é um pedido antigo da ampliação, atrasou um pouco,

né, Prefeito, já era para ter começado no início do ano, mas por outras situações, acabou

ficando um pouquinho para trás, mas foram iniciadas e a previsão é que até final do ano

estejam concluídas, e com certeza vai ser uma mão na roda, a gente sabe que a demanda é

grande e a escola é pequena, a gente sabe que realmente necessita. Da minha parte seria

isso, Presidente, agradeço o espaço e uma boa noite a todos. ”

Vereadora Anastacia Maria Schuster Zart: “Boa noite, saudar a Mesa Diretora, colegas

Vereadores, Vereadoras, na semana passada a gente nem comentou, mas temos uma graça

de estar em três Vereadoras nesta Casa novamente, que bom, mulheres, vamos lá, vamos

nos mexer. Saudar o Prefeito que sempre se faz presente, secretário Ubirajara, mais pessoas

que estão aqui. Também saudar a nossa colega Simuali, a gente vai ainda se adaptar a esse

nome, né, seja bem-vinda à esta Casa, a gente vai se entender e trabalhar juntas. Queria

primeiramente  parabenizar,  ontem  a  noite  fomos  a  um encontro  com  uma  equipe  da

secretaria da educação, está fazendo um belo trabalho com as escolas, alunos, pais, ontem a

noite fomos em um encontro na escola estadual de São Rafael, mas é um trabalho feito

pelo Município, em parceria, o colega Leandro também estava presente, o Prefeito, e esse

profissional Eduardo Kauffmann, é de se arrepiar, o que se passa na nossa família, nas

nossas escolas e a gente nem imagina, pequenos gestos que ele mostrou o que acontece a

gente se arrepia, com nossos jovens, adolescentes, e o que me chamou atenção, não é para

nós chamarmos eles de arborescentes, eles são os adolescentes de hoje, como nós fomos,

se alguém puder participar de uma palestra como essa, participe, a gente aprende e sai com

outra percepção da droga, do álcool e mais outros que tem, não são só esses dois, são mais,

são coisas pequenas mas se tornam as drogas. Parabenizar essa equipe que trabalha porque

certamente é o grupo de rede que faz esse trabalho, e a gente já teve esse trabalho em 2011

na segunda gestão do Rudimar, e depois, com o “Dingola”, não se teve continuidade, é

uma pena, porque hoje a gente teria um outro tipo de trabalho, uma outra visão sobre o

nosso Município, mas cada gestor faz a sua administração e tem suas prioridades, como

falamos ontem a noite, é uma prevenção, não é depois tratar o drogado ou o alcoolismo, e

sim, prevenir. Falar da retirada da Proposição que a gente tinha encaminhado, eu e o colega



Jair, porque se tinha feito uma Indicação, a gente colocou essa Proposição porque seria

aprovada por mais colegas e iria para um setor do Executivo e iriam se mexer, botar essa

campanha novamente em planejamento para se colocar em prática, porque hoje estamos

sendo cobrados, o munícipe está pegando as notas, está guardando, e não se está mais

fazendo a campanha, o comércio também nos cobrou, até pela própria ACICS, a gente até

pediria, talvez se encaminhasse um pedido de informação, como está a ACICS, a diretoria,

quem  é  o  presidente,  talvez  podem  vir  até  a  Casa  falar,  pode  ser  feito  um  pedido?

Encaminhar isso por essa Casa. Falar também do Hospital, a gente sempre cobra, e eu fui

uma que cobrei, até esses dias estavam aqui esclarecendo de novo, nos dando os números,

essa semana fui lá e a gente fica feliz de encontrar essas salas de atendimento que é até um

outro ar quando tu entras, agora estão reformando a parte de baixo, as coisas boas a gente

também tem que falar  quando acontece.  A questão do Pedido de Informações que não

estavam fazendo a carteira de identidade, a gente foi cobrado na rua, até eu me surpreendi

que  não estavam fazendo,  a  gente  está  fazendo isso em função disso,  até  o  colega,  o

secretário,  falou  que estava  sendo resolvido,  mas  mesmo assim,  ele  vai  nos  mandar  a

resposta aqui  direitinho para nós termos e  podermos dar para o povo depois.  Falar  da

questão do colega Leandro, onde ele me pediu na última Sessão que eu usasse a Tribuna

novamente,  hoje eu estou usando, que eu corrigisse a colocação que eu tinha feito em

relação,  que não correspondia com a verdade,  a questão de os ônibus ficarem na casa

particular  do  motorista.  Eu  até  fui  atrás,  fiz  uma  pequena  pesquisa  no  portal  da

transparência, onde foi possível a gente ver que o que eu tinha falado sobre os ônibus e as

Kombis  também,  escolares,  nas  férias  vinham sim,  ficavam no  pátio,  faziam revisão,

faziam troca de filtro, de molas, se verificava os freios, tudo que era necessário e se tinha

alguma coisa especial  se  mandava para a  área especializada.  Eu até  imprimi  aqui  uns

empenhos, se depois quisesse olhar também, só para comprovar, e é uma pena que no

portal aparece só após 2012 (dois mil e doze), acho que antes não tinha ainda, não se fazia,

porque no período anterior, quando a gente trabalhou nessa Administração, de 2005 (dois

mil  e  cinco)  a  2008  (dois  mil  e  oito),  eu  trabalhei  na  área  da  saúde,  mas  a  gente

acompanhava, ali não consta nada, no portal, até 2009 (dois mil e nove), 2010 (dois mil e

dez) e 2011 (dois mil e onze) também não, mas os veículos vinham e ficavam no pátio,

eram feitas as manutenções. Inclusive, eu conversei com as Secretárias na época, da nossa



gestão, conversei com os coordenadores que eram do transporte escolar, também da época,

e me confirmaram, que durante as férias de inverno e verão o transporte escolar ficava no

pátio. Se nessa Administração não está se fazendo eu não sei, eu verifiquei no período do

Cesar, o Leandro, no período que foi feito. Não deu para olhar todos os anos, mas 2013

(dois  mil  e  treze)  tem alguns empenhos,  2015 (dois  mil  e  quinze)  e  2016 (dois mil  e

dezesseis), anotei alguns números, tem a compra de filtro, peças, que foi verificado, mas

sempre  se  fazia  no  período  das  férias  essa  manutenção.  Então  assim,  eu  não  quero

contestar, mas eu fui atrás, o que foi dito aqui não foi não a verdade, porque eu fui atrás e

eu tinha conversado já com a Secretária, agora, como você colocou, você conversou com o

motorista, mas, eu falei com a Secretária e com os coordenadores do transporte e todos me

falaram que ficaria o transporte no pátio do parque enquanto é férias. Outra coisa assim, eu

fico indignada, porque na rua as pessoas estão te cobrando muito, como um ônibus vai

queimar, um ônibus com 4 (quatro) pneus no chão, eu sei que a “Nega” veio aqui explicar

para nós, a gente não contesta porque a gente não tem aquela certeza, tu não entendes

disso, mas pessoas que entendem de mecânica confirmam que isso não pode acontecer, e

hoje dizer que não dá para fazer perícia? Que não tem material? Mas é daquilo que se pega

e se faz a perícia, então eu ainda aguardo que faça essa perícia e que venha esse resultado.

Obrigada. ”

Vereadora Tamini Dalmoro Azevedo: “Boa noite, quero saudar o Presidente da Mesa,

demais membros, colegas, Prefeito aqui presente, os suplentes, Secretário, a nova colega,

seja bem-vinda. Sábado, não sei se o pessoal acompanha, saiu uma reportagem no jornal

“A Hora” sobre a minha Proposição sobre o Canil Municipal, venho batendo nessa tecla a

bastante  tempo,  o  pessoal  me  questiona  bastante  sobre  isso,  sei  que  no  momento  a

construção  do  canil  é  inviável,  alguma  coisa  nós  vamos  ter  que  fazer,  até  a  última

Proposição é sobre o censo animal, serem realizadas castrações para diminuir esse número

de abandono, e pôr o incrível que pareça, no outro dia da reportagem abandonaram um

cachorro na minha casa, infelizmente, eu acolhi, claro, botei no “face”, consegui um lar

para o “cachorrinho” mas infelizmente ele teve que ser sacrificado porque estava cheio de

doenças,  cinomose,  eu  até  deixo  aqui  para  as  pessoas,  não  importa  quantos  canis

municipais vão ser feitos, vai do caráter de cada um em abandonar ou não os animais, eu

acolhi, tenho 3 (três) cachorros em casa que eu também acolhi e agora estou tratando os



meus  que  estão  doentes,  isso  é  uma sucessão  de  coisas  que  vem acontecendo.  Então,

enquanto as pessoas não se conscientizarem que deve ser feito a castração dos animais e

não os abandonar, esse problema nunca vai ser sanado, pode ter 3 (três) canis municipais

que não vai ter fim. Sobre o nosso Requerimento à RGE, o Gustavo colocou muito bem, é

um pedido  antigo  dos  moradores,  principalmente  na  Relindo  Dullius  e  na  Irineo  Otto

Weiler,  que faz a curva ali,  realmente é muito escuro à noite,  muito escuro mesmo, o

pessoal  trabalha  de  madrugada,  então  é  de  suma  importância  que  seja  realizado  esse

Requerimento para que alguém da RGE venha até aqui e esclareça o porquê dessa demora,

porque o Gustavo, acho, já pediu a bastante  tempo para que fosse colocado postes ali

nessas ruas. Sobre o Pedido de Informações da colega Anastacia, o Secretário, mais ou

menos, nos colocou a par do que ocorreu, que foi um atraso na elaboração do contrato, a

gente  sabe  que  hoje  em dia  tudo  é  burocrático,  então,  não  tem o  que  fazer,  tem que

aguardar  o  Prefeito  ir  assinar,  não  conseguiu  ir  hoje,  né,  Prefeito,  vai  ir  em  outra

oportunidade, e dizer que a servidora não está de férias porque eu saberia, que é minha

mãe, né? Então ela não está de férias. Os RG’s, as Carteiras de Identidade de urgência são

realizadas em Lajeado, o Secretário disponibiliza passagem ou eles mesmos levam com

veículo do Município para o pessoal  realizar,  até eu estava ali  um dia onde o menino

precisava fazer a identidade para fazer a carteira de trabalho, então neste caso é de suma

importância e ele foi levado, não sendo prejudicado. A Gelcy, eu também anotei aqui, te

dar boas-vindas, se bem que já está no “finalzinho” da tua passagem aqui, e dizer que

estamos em um terço então em mulheres, isso é bacana. Infelizmente, quero deixar aqui os

meus sentimentos a família Gerhardt, que a duas semanas atrás o Gustavo foi arrancado a

vida de uma maneira muito trágica, ele foi meu colega, é triste porque ver uma pessoa de

30 (trinta) anos ser levada, não só ele, a gente perde as pessoas, é muito triste, então queria

deixar meus sentimentos a todos familiares, amigos e à esposa dele e vamos lembrar dele

com aquele  sorrisão  e  alegre  do  jeito  que  sempre  foi.  Por  hoje  era  isso,  Presidente.

Obrigada. ”

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

Sessão Ordinária a realizar-se no dia 04 (quatro) de setembro de 2019, quarta – feira, no

horário  das  18h30min  (dezoito  horas  e  trinta  minutos),  na  Câmara  de  Vereadores  de

Cruzeiro do Sul – RS.
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