
ATA Nº 015/2019

      Aos 04 (quatro) dias do mês de setembro 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 014/2019 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 22

de  agosto  a  08  de  setembro de  2019,  merecendo  destaque:  Ofício  do  IBGE  solicitando  a

cedência  da  sala  Câmara de Vereadores  para reunião  de preparação do Censo Demográfico

2020, dia 03 de outubro, às 14 horas. Ofício da Câmara de Vereadores de Lajeado, comunicando

em atenção ao requerimento da bancada do PT,  composta pelos Vereadores  Nilson do Arte,

Sérgio Miguel Rambo e Sérgio Luiz Kniphoff, aprovado na Sessão Ordinária do dia 13 (treze)

de agosto, Moção em apoio a não privatização dos Correios, por se considerar, uma empresa de

grande credibilidade e de inúmeros serviços prestados a comunidade de Lajeado, do Estado e da

União. Ofício do Partido dos Trabalhadores de Cruzeiro do Sul, solicitando a cedência da Sala

da  Câmara de Vereadores  de Cruzeiro do Sul  no dia  08 de setembro do corrente  ano para

realização  do  Processo  de  Eleições  Diretas  do  Diretório  Municipal  do  Partido  dos

Trabalhadores.  Ofício  da  Comissão  Central  da  ExpoCruzeiro,  solicitando  o  uso  da  Sala  da

Câmara Municipal de Vereadores no dia 27 de setembro do corrente ano para realização de

reunião da comissão. Ofício do Município de Cruzeiro do Sul, solicitando o uso da Sala da

Câmara  de  Vereadores  dia  25  de  setembro  às  14  horas,  momento  em  que  a  empresa

Tecnosistemas  Softwares  e  Soluções  para  Gestão  Pública  apresentará  para  os  escritórios  e

profissionais de contabilidade, bem como para as empresas interessadas, o funcionamento do

Programa  da  Nota  Fiscal  Eletrônica,  que  será  implantada  no  mesmo dia  junto  ao  setor  de

tributação  do  Município.  Indicação  nº  024/2019  do  Vereador  Leandro  Luis  Olbermann,

solicitando à Administração Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos que



proceda com o conserto da ponte sobre um córrego na localidade de Picada Möhler, próximo a

Olaria do Senhor Marcos Lenhardt. Justificou, tendo em vista que com as chuvas torrenciais,

acabou danificando as cabeceiras, oferecendo risco aos motoristas que trafegam pelo local, e,

também, o grande tráfego de veículos pesados.

ORDEM DO DIA:

Projeto  de  Lei  nº  164-03/2019  do  Poder  Executivo  que  DISPÕE  SOBRE  AS

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

ficou retido para mais análises e estudos. 

Projeto  de  Lei  nº  165-03/2019  do  Poder  Executivo  que  AUTORIZA  O  PODER

EXECUTIVO A PRORROGAR CONVÊNIO COM A SOCIEDADE HOSPITALAR

SÃO GABRIEL ARCANJO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Não houve discussão

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

Pedido de Informações do Vereador João Celso Führ, solicitando que seja respondido pela

Administração  Municipal  o  seguinte  questionamento:  Por  qual  motivo  foi  aplicado  o

inseticida biológico – BTI, nos arroios e córregos do nosso Município no ano passado?  No

corrente ano, será aplicado? Justificou tendo em vista as muitas reclamações dos munícipes

referente a esta situação, devido ao aumento dos mosquitos “borrachudos” nessa época do

ano. No espaço para comentários adicionais do autor: “A gente vem sendo procurados,

como já diz aqui o pedido, ano passado não foi passado o produto, e agora como está perto

do fim do ano e começa a vim o crítico desses borrachudos, e o pessoal está pedindo o

porquê  não  estão  aplicando  o  BTI,  que  deu  certo  no  passado,  foi  passado,  deu  bons

resultados, e ano passado não foi passado, esses insetos vem se multiplicando e trazendo

doenças, como a gente já sabe, então queria ver se alguém tem uma resposta porque esse

produto não vem mais sendo usados.” 

Em votação, o Pedido de Informações foi APROVADO POR UNANIMIDADE.



USO DA TRIBUNA:

Vereador João Celso Führ: “Boa noite Presidente José Carlos Eckert, colegas Vereadores,

Assessores  e  demais  pessoas  presentes,  a  todos  aqui,  minha  saudação.  Então  seu

Presidente, do pedido de informações quero deixar bem claro,  esse borrachudo a gente

sabe  que  transmitem  doenças  e  o  incômodo  que  faz,  é  de  suma  importância  que  a

Administração  tome  providências  o  mais  breve  possível  com  esse  inseticida,  porque

chegou a hora de passar esse produto nos arroios, nos córregos. Queria aqui, a pedido do

colega “Kiro” falar um pouco acerca da Casa do Morro, acho que realmente temos que dar

uma atenção especial, que é um símbolo de Cruzeiro, os vândalos estão tomando, acho que

a Administração teria que ver esse lado, botar um segurança, para essa casa do morro ser

um pouco mais protegida, além de colocar lixeira, porque o pessoal está colocando lixos no

chão, e estão fazendo até fogo na nossa casa do morro, acho que tem que tomar atitude o

quanto antes, não foi só o meu colega “Kiro” que pediu, mais pessoas já me pediram, para

dar uma atenção especial nesse nosso símbolo de Cruzeiro. Quero parabenizar o Diretor de

Trânsito pelo belíssimo trabalho que vem fazendo, acho que está ficando bonito, pintando

as ruas, a cidade está começando a ficar bonita, dar uma imagem boa, para o pessoal que

vem de fora e para nós que moramos aqui, muito bom. Ao mesmo tempo que parabenizo o

Diretor, quero fazer outra cobrança, por que não estão sendo colocadas placas com nomes

de ruas que a 1 (um) ano atrás nós solicitamos? Então esse pedido que quero fazer, é um

custo tão alto? O pessoal vem aqui, é homenageado, o ente querido, e os familiares me

cobram, é uma reivindicação que faço também, está mais do que na hora de colocar, vai

passar os nossos 4 (quatro) anos e não foram colocadas ainda. Da minha parte seria isso

Presidente, boa noite a todos. ”

Vereador  Leandro  Luis  Olbermann: “Saudar  o  Presidente  José  Carlos  Eckert,

juntamente com os demais componentes da Mesa, Vereadores, Vereadoras, servidores da

Casa,  suplentes  de Vereador  e  todos aqui  presentes.  Primeiramente  quero dar  as  boas-

vindas a nova colega Simuali, desejar um bom trabalho. Falar da palestra que participei no

dia 20 (vinte) de agosto na Escola São Rafael, juntamente com a colega Anastacia e o

Prefeito Municipal, com o tema “Valorizar a Vida” com o palestrante Eduardo Kauffmann,



onde falou sobre os jovens e as dependências químicas, a qual foi muito válida. Colega

Jair, referente ao pedido de informações da obra da Praça Dona Laura, sobre a Emenda

Parlamentar do Deputado Darcísio Perondi, já foi feita a licitação, a qual é exigida pela

Caixa  Econômica  Federal,  a  empresa  vencedora  foi  a  3SS  Construções  e  Vigilância

Privada de Arroio do Meio, e agora só falta o depósito do Governo Federal para a obra ser

executada.  Parabenizar  o  Presidente  da  ExpoCruzeiro  Jean  Hinterholz  e  sua  equipe,

juntamente com a Administração, pelo ótimo trabalho de divulgação da nossa feira, que vai

acontecer no mês de novembro, em todas as comunidades e região. Ontem estive falando

com o Secretário de Assistência Social, Ubirajara, o Bira, sobre os cursos técnicos que a

mesma conseguiu de forma gratuita na Escola Estadual de Ensino Profissional em Estrela,

entre  eles  tem o  curso  de  confeitaria,  edificações,  informática,  secretariado  e  recursos

humanos,  e  todos ainda  possuem vagas  abertas.  Colega  Anastacia,  ainda  referente  aos

ônibus escolares em período de férias de inverno, o qual você falou de empenhos de peças,

de compras para manutenção, todos eles sempre fizeram e fazem serviços na oficina do

parque  de  máquinas,  mas  depois  voltavam  e  voltam  para  a  casa,  na  propriedade  do

motorista, conversei com mais motoristas das Administrações anteriores, motorista com

mais de 20 (vinte) anos de trabalho nesse serviço, e com coordenadores responsáveis pelo

transporte escolar em anos anteriores,  o Israel  Moccelin trabalhou na era  “Dingola”,  o

Alexandre Mallmann na era Rudimar, e todos confirmaram meu relato. Por isso, colega,

quero lhe dizer, quando eu cometer um erro usando a Tribuna, pode acontecer, ninguém é

perfeito,  mas pode ter  certeza,  todos os colegas,  quando isso acontecer vou aqui  pedir

desculpas para todos, mas quando eu estou certo, vou até o último dia do meu mandato

para  provar  o  que  falei.  Para  encerrar,  quero  falar  sobre  o  setembro amarelo,  mês  de

prevenção do suicídio, as características do suicídio no Brasil, a cada 45 (quarenta e cinco)

minutos,  uma pessoa  comete  suicídio,  no  mundo,  a  cada  40  (quarenta)  segundos  uma

pessoa comete suicídio. Após essa reportagem que escutei,  procurei hoje pela manhã o

Secretário da Saúde, Israel, e a Psicóloga e Coordenadora da Saúde Mental, Valdirene, e

eles me informaram que no nosso Município no ano de 2017 houve 1 (um) suicídio, no ano

de 2018 não teve e no ano de 2019, até o mês de agosto, 1 (um) suicídio que não teve

acompanhamento da saúde mental. No nosso Município, hoje, possui cerca de 100 (cem)

pessoas,  entre  adolescente e  adultos,  que têm acompanhamento.  Prevenção é  o melhor



caminho, e parabéns aos profissionais que atuam na área. Para hoje era 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 18 (dezoito) de setembro de 2019, quarta – feira, no

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

Cruzeiro do Sul – RS.

SALA DE SESSÕES DA CÂMARA 

DE VEREADORES DE CRUZEIRO DO SUL,

05 DE SETEMBRO DE 2019.

ADRIANO ANTÔNIO SCHNEIDER                JOSÉ CARLOS ECKERT                     

Primeiro-Secretário                                  Presidente da Câmara de Vereadores


