
ATA Nº 017/2019

      Aos 02 (dois) dias do mês de outubro 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 016/2019 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 19 de setembro a 02 de outubro de 2019, merecendo destaque: Ofício

da  AVAT convidando  os  Vereadores  para  participarem do  103º  encontro  de  Legislativos

Municipais em Nova Bréscia. Ofício do COMDICA – Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente, solicitando a cedência do espaço da Câmara de Vereadores para a

realização da eleição do Conselho Tutelar, no dia 06 de outubro. Ofício do Município de

Cruzeiro do Sul, em resposta ao Pedido de Informações nº 003/2019, que cita o seguinte: “ - a

confecção  de  carteiras  de  identidade  no  Estado  do  RS  é  competência  da  Secretaria  de

Segurança  Pública  do  Instituto-Geral  de  Perícias,  SSP/IGP,  havendo  possibilidade  de

firmatura de convênio com Municípios, para em conjugação de esforços entre os partícipes,

seja possível a confecção de carteiras de identidade nos Municípios. – Em data anterior já

havia sido assinado o Termo de Cooperação nº 748/2019, entre as partes, cujo projeto de

interiorização do IGP, visa a confecção de Cédulas de Identidade em Cruzeiro do Sul, com

início na data de publicação em 2019 e com vigência até o ano de 2024. A publicação de

súmulas de vários Municípios, aconteceu no dia 12 de setembro (tudo com cópias em anexo),

data a partir da qual novas senhas tiveram que ser obtidas para o servidor disponibilizado pela

municipalidade.” Ofício n

º 154/2019 do Poder Executivo, através do Prefeito Municipal, comunicando que durante o

período de 01 a 03 de outubro de 2019, estará em Brasília, para nos diversos Ministérios de

interesse do Município de Cruzeiro do Sul, acompanhar as demandas já encaminhadas e



emendas pendentes de liberação, além de pleitear por mais recursos para as necessidades

de nossa população. Indicação nº 025/2019 do Vereador José Carlos Eckert, solicitando à

Administração  Municipal,  através  da  Secretaria  de  Estradas,  que  sejam melhorados  os

acessos aos campings do Município, com patrolamento e colocação de materiais. Justifica-

se a necessidade, tendo em vista a chegada do verão, e com isso, a grande circulação de

veículos nesses locais, podendo haver transtornos aos motoristas. 

ORDEM DO DIA:

Projeto de Lei nº 167-03/2019 do Poder Executivo que  AUTORIZA CONTRATAÇÃO

EMERGENCIAL  DE  PROFESSOR  SÉRIES  INICIAIS  E/OU  EDUCAÇÃO

INFANTIL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  Em discussão:  Vereador João Celso

Führ: “Já temos os nomes de quem vai se licenciar? ” Presidente José Carlos Eckert: “A

princípio, conosco, não tem a lista de quem vai se licenciar, só alguns professores irão se

licenciar e tem que colocar substitutos, né? ” Em votação, o Projeto foi APROVADO POR

UNANIMIDADE.

Projeto  de  Lei  nº  168-03/2019  do  Poder  Executivo  que  AUTORIZA  O  PODER

EXECUTIVO  A  FIRMAR  CONVÊNIO/CONTRATO  COM  A  SOCIEDADE

SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA –  HOSPITAL DE ESTRELA E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.  Em discussão:  Presidente José Carlos Eckert: “Eu acho que é um

bom projeto, vamos poupar um valor bem razoável, e o atendimento em Estrela é muito

bom, já ocupei o hospital de Estrela algumas vezes, e a comunidade Cruzeirense pode ficar

tranquila porque vai ser bem atendida. Então parabéns à Administração, tem que fazer mais

coisas, pensar em poupar, para sobrar dinheiro e poder investir em outros segmentos. ”

Vereador Jair Guerino Klein: “Presidente, mamografia permaneceu aqui em Lajeado? É

em Encantado? ”  Presidente José Carlos Eckert: “Isso não faz parte da nossa reunião

aqui, se precisar de alguma informação ou algo assim, temos que ouvir posteriormente. ”

Vereadora Tamini  Dalmoro Azevedo: “Eu também tinha um questionamento a  fazer,

talvez o “Tada” pode trazer na próxima reunião, em relação a central de convênios que



tinha, por exemplo, uma consulta particular é R$ 300,00 (Trezentos reais) e pela central de

convênios fica R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), isso não sei se está em vigor ou não,

ou se vai ser restringido. Se alguém puder me responder ou na próxima Sessão.” Assessora

Jurídica  Adriana Isabel  Schossler: “O convênio  com o HBB (Hospital  Bruno Born)

continua, o convênio do HBB é diferente do convênio do plantão, plantão é uma coisa e

convênio é outra.” Vereadora Tamini Dalmoro Azevedo: “Acho que essa era tua dúvida

também, né, Jair? Que bom que vai permanecer, porque muitas pessoas fazem exames em

Lajeado, é uma opção, quem pode pagar a diferença. Então só urgência e emergência que

vai  para  Estrela,  isso?”  Assessora  Jurídica Adriana  Isabel  Schossler: “Referente  as

mamografias,  as  que  estão  em Encantado,  são  as  que  são  disponibilizadas  pelo  SUS

(Sistema Único de Saúde), é totalmente gratuita, a pessoa vai ali no Posto de Saúde, se

inscreve, e a própria Secretaria leva a Encantado. Aquelas que as pessoas têm condições de

pagar, faz em Lajeado, continua o convênio. ”  Vereador João Celso Führ:  “Presidente,

acho que concordar com os colegas e o senhor, parabéns à Administração, ao Secretário,

por fazer esse convênio, por um preço bem mais razoável, o Hospital de Estrela não deixa

a desejar para o de Lajeado, eu já estive lá, fui internado lá, e é um ótimo Hospital, está de

parabéns a Administração pelo convênio. ” Vereadora Anastacia Maria Schuster Zart:

“Só gostaria de complementar que alguns exames que estão aqui também serão realizados

em Estrela,  na urgência e  emergência,  como está  na  tabela  aqui.  Outra  coisa,  como o

colega João Celso colocou, sempre se preocupar com o valor que está sendo gasto do

dinheiro  público,  era  60.000,00 (Sessenta  mil  reais)  a  proposta  do  HBB e  agora  para

Estrela é 29.809,00 (Vinte nove mil e oitocentos e nove reais), é um valor bem reduzido,

acho que isso vai dar um efeito aos cofres públicos também, sim, belo trabalho que o

Secretário está fazendo. ”  Vereador Adriano Antônio Schneider: “Quero parabenizar a

Administração, o Secretário de Saúde por correr atrás, buscar essa diferença, imagina, isso

da 50% a menos o que a  gente vai  pagar,  estamos pensando em quanto mais  a gente

conseguir reduzir, é um Hospital muito bom, também já fui atendido lá, é como Lajeado,

temos que pensar nisso, reduzir custos, e chegar no final do ano e diminuir um monte,

agradecer a Administração por essas opções. ” Em votação, o Projeto foi  APROVADO

POR UNANIMIDADE.



Projeto de Lei nº 169-03/2019 do Poder Executivo que AUTORIZA PRORROGAÇÃO

DE PRAZO PARA INÍCIO DE ATIVIDADES PREVISTO NO CONTRATO DE

CONCESSÃO  DE  DIREITO  REAL  DE  USO  FIRMADO  COM  A  EMPRESA

DOAÇO – INDÚSTRIA DE COMÉRCIO DE DOBRAS E CORTES DE PERFIS

LTDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  Em discussão:  Vereador João Celso Führ:

“Presidente, com certeza temos que aprovar esse Projeto, mas é uma pena, estavam aqui,

pediram espaço,  e  não  foi  conseguido  fazer  a  terraplanagem,  a  empresa  poderia  estar

instalada e perdemos 1 (um) ano, mas o Projeto vai ser aprovado.”  Vereador Adriano

Antônio Schneider: “É complicado não estar funcionando ainda, mas ano passado muitas

empresas se instalaram, na Dália foram muitas máquinas, e isso é bom, daqui uns anos isso

vai voltar, será a segunda empresa em número de arrecadação, e até atrasou as obras na

Dália e outras obras, até as estradas atrasaram, tudo pelas terraplanagens, mas que bom,

estão conseguindo, tomara que conseguem fazer logo, quanto mais empresas, melhor. ”

Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE.

Projeto de Lei nº 170-03/2019 do Poder Executivo que AUTORIZA A ABERTURA DE

CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Não houve discussão

acerca do Projeto. Em votação foi APROVADO POR UNANIMIDADE.

USO DA TRIBUNA:

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

assessores, imprensa, à todas pessoas que estão aqui, minha saudação. Então, Presidente,

vim aqui agradecer, a gente vem cobrar, tem que ter a cara de agradecer. As placas que eu

sempre estava pedindo aqui, na semana passada o Diretor de Trânsito colocou, a placa do

Werno Ignácio Klein, então acho que se a gente pede temos que ter a cara de agradecer, e

agradecer os diversos pedidos que a gente faz para Administração, para os Secretários,



sempre somos bem atendidos, e agradecer pelos munícipes, sempre atender os pedidos que

fazemos. Pedir  para o Secretário de Estradas,  pessoal da Primavera me pediu,  já tinha

solicitado, passar com a patrola lá na volta redonda, ajeitar um pouco aquela estrada que o

pessoal está pedindo, sugerir isso ao secretário. Estávamos falando antes, estamos sendo

perguntados sobre o leilão, já falei com o nosso assessor e já vai ser feito para a próxima

Sessão e com certeza respondido também, parece que o pessoal não tem as informações e

então será respondido as várias dúvidas que o pessoal tem a respeito desse leilão. Então já

vai  entrar  com  esse  Pedido  de  Informações  para  esclarecer  o  que  está  acontecendo.

Gostaria de parabenizar os colegas Vereadores, Vereadoras, pela passagem do dia,  essa

Casa aqui é um ambiente muito bom de trabalhar, fico muito feliz em fazer parte dessa

turma, esse pessoal jovem que entrou para fazer um trabalho diferente, e está dando certo,

então parabenizar à todos. ” 

Vereador Gustavo Henrique Richter: “Saudar o Presidente José Carlos Eckert, demais

colegas de bancada,  nossa assessora,  funcionários da Casa e demais  pessoas presentes.

Queria deixar um pedido ao secretário de estradas para que seja feito a manutenção da rua

João Schardong e rua Relindo Dullius, que o secretário prometeu para nós, nas chuvas é

complicado. Outra coisa que temos ali é os buracos que temos na Rubem Feldens, acho

que o José Carlos sabe também, em relação também a limpeza dos bueiros, que venho

pedindo a tempo, entope os bueiros, e o ponto mais crítico é em frente à Igreja Nossa

Senhora de Fátima, tem a parada de ônibus e o pessoal passa acima do limite de velocidade

e acaba molhando o pessoal que está na parada. Enaltecer a pintura que estão fazendo

também, além de ficar bonito, fica segura. Quero aproveitar que o Secretário de Saúde está

aqui e agradecer, sempre que solicitei foi solícito né secretario, sempre trabalhamos juntos.

Quero também falar sobre o dia do Vereador, somos criticados, que não fazemos nada, e

vamos mudar isso. ”



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

Sessão Ordinária a realizar-se no dia 16 (dezesseis) de outubro 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,

03 DE OUTUBRO DE 2019.

ADRIANO ANTÔNIO SCHNEIDER                JOSÉ CARLOS ECKERT                     

Primeiro-Secretário                                  Presidente da Câmara de Vereadores


