
ATA Nº 007/2020

Aos 08 (oito) dias do mês de abril de 2020 (dois mil e vinte), 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 ADRIANO AN-

TÔNIO SCHNEIDER iniciou a Sessão saudando a todos e invocando o nome de Deus. Em seguida,

o Presidente empossou os Vereadores Milton Irineo Weiler e Sérgio Luís Backes que estavam afasta-

dos como Secretários e que já prestaram os devidos compromissos legais nesta Casa Legislativa. Foi

realizado a eleição para o cargo de Vice-Presidente da Mesa Diretora, cargo que ficou em aberto com

a saída do Vereador José Carlos Eckert. Apenas uma chapa com um nome foi apresentada, sendo do

Vereador Milton Irineo Weiler. Em votação com voto aberto, o Vereador Milton Irineo Weiler foi

eleito Vice-Presidente da presente data até o término do mandato da atual Mesa Diretora. Posterior-

mente, foi apreciada a ATA Nº 005/2020 da Sessão Ordinária do ano de 2020. Os vereadores recebe-

ram a ATA com antecedência, com consequente leitura e análise, foi  aprovada por unanimidade.

Em seguida, foi apreciada a ATA Nº 006/2020 da Sessão Extraordinária do ano de 2020. Os vereado-

res receberam a ATA com antecedência, com consequente leitura e análise, foi aprovada por unani-

midade.

EXPEDIENTE: Foram lidas correspondências recebidas no período de 09 a 13 de março de 2020,

merecendo destaque: Ofício do Município de Cruzeiro do Sul, informando os questionamentos a res-

peito do Pedido de Informações nº 003/2020 sobre as obras da Praça Dona Laura: A) Qual a empresa

está executando a obra de revitalização da Praça Dona Laura? R.: A empresa é RCH Pavimentações e

Construções Eirelli. B) Por qual motivo a obra está paralisada? R.: A empresa executora está aguar-

dando novo desembolso federal, pois por ser de pequeno porte, conforme o proprietário não tem muito

capital de giro para adiantar muito a obra. Em consequência, está com outras obras com recurso na

conta em andamento. Ele aguarda novo repasse para prosseguir e a Administração não tem muito o

que exigir nesse caso de falta de repasse federal, porque só entrou R$ 29.250,00 (vinte e nove mil du-

zentos e cinquenta reais) até o momento. Ainda ressaltar, que agora também tem o motivo para a para-

lisação, devido a pandemia do coronavírus que alterou o cronograma e a logística de trabalho. C) Há

previsão de retorno? R.: De acordo com o proprietário da empresa, o retorno será no início e da segun-

da quinzena de abril. D) Qual a data prevista para a conclusão da obra? R.: Data prevista em contrato



para conclusão da obra: 19 de maio de 2020. E) Qual valor total da obra e quanto já foi repassado à

empresa? R.: Valor total da obra é de R$ 250.049,00 (duzentos e cinquenta mil e quarenta e nove re-

ais), tendo sido liberado até o momento R$ 29.328,56 (Vinte e nove mil, trezentos e vinte e oito reais

com cinquenta e seis centavos). Ofício do MDB (Movimento Democrático Brasileiro), pelo Presidente

Fabel Moreno, informando que a partir de 04 de abril de 2020, o Vereador Milton Irineo Weiler volta-

rá a ocupar a cadeira de Vereador do MDB na Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, cadeira esta

que estava sendo ocupada pelo suplente de Vereador José Carlos Eckert.  Na oportunidade, informam

que o Vereador Milton Irineo Weiler passará também a exercer a função de líder de bancada do MDB.

Em nome do Vereador José Carlos Eckert e do MDB, agradeceram a receptividade do Presidente e de

todos os Edis.  Ofício do PSDB, (Partido da Social  Democracia  Brasileira),  pelo Presidente Josué

Bussmann, informando que o Vereador Sérgio Luís Backes retornará ao cargo de Vereador da Câmara

Municipal de Vereadores de Cruzeiro do Sul a partir do dia 04 de abril e 2020, no lugar do suplente de

Vereador Celso Batista dos Santos, que ocupava uma das cadeiras do PSDB no Poder Legislativo cru-

zeirense. Informaram ainda que o Vereador Sérgio Luís Backes será o líder de bancada do PSDB na

Câmara de Vereadores, a partir da presente data. Ofício do PP (Partido Progressistas), pelo Presidente

Jair Guerino Klein, informando que a Vereadora Anastacia Schuster Zart será a líder da bancada do

Partido Progressistas na Câmara de Vereadores a partir da presente data. Ofício do PDT (Partido De-

mocrático Trabalhista),  pelo Presidente Valdori Batista da Silva, informando que o Vereador João

Celso Führ será o líder de bancada do PDT. Comunicado do Vereador Gustavo Henrique Richter, co-

municando sua desfiliação do PDT (Partido Democrático Trabalhista) e sua filiação no PSDB (Partido

da Social Democracia Brasileira). Comunicado da Vereadora Tamini Dalmoro Azevedo, comunicando

sua saída do PP (Partido Progressistas) e sua filiação no PSDB (Partido da Social Democracia Brasi -

leira).

ORDEM DO DIA:  

Proposição  nº  012/2020 dos  Vereadores  Adriano  Antônio  Schneider,  Celso  Batista  dos  Santos,

Gustavo Henrique Richter, José Carlos Eckert, Leandro Luis Olbermann e Tamini Dalmoro Azevedo,

sugerindo que a  Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul repasse R$ 50.000,00 (Cinquenta mil

reais),  podendo  ser  subtraído  da  conta  corrente  deste  poder  pelo  Município  -  provenientes  da

economicidade adotada por esta Casa - para a Administração Municipal, como forma de auxiliar as

áreas da Saúde e Agricultura que passam por dificuldades no cenário atual, divididos da seguinte

forma:

- R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) destinados à Saúde Municipal para a prevenção da Covid-19



(Coronavírus), podendo ser utilizado na aquisição de materiais necessários, máscaras, kits de testes,

macacões de proteção e afins, podendo oferecer segurança e eficiência à população que necessite dos

serviços e aos nossos profissionais da saúde que estão desenvolvendo um belíssimo trabalho.

-  R$  25.000,00  (Vinte  e  cinco  mil  reais)  destinados  à  Agricultura  como  forma  de  auxiliar  os

produtores neste período de seca que, segundo especialistas, é a pior dos últimos anos.

Justificaram, pois acham necessário o repasse dos R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) visto a 

necessidade de auxiliar as áreas que estão sofrendo com a seca e com essa nova doença que traz 

inúmeras mudanças na vida da comunidade, ademais, os Legisladores possuem a obrigação de 

fazerem sua parte neste momento de crise. No espaço para comentários adicionais dos autores: 

Vereador Leandro Luis Olbermann: “Tenho certeza que essa Proposição é de extrema importância, 

pois devido ao momento difícil que todos os munícipes estão vivendo, principalmente na área da 

saúde, por causa do coronavírus, covid-19, e por causa da chuva, que está causando uma perda enorme

na colheita de grãos e alimentos de nossos agricultores. Sei que o valor vai ser insuficiente para 

resolver o problema, das duas Secretarias responsáveis, mas, com certeza, irá ajudar, pois todos nós 

dependemos de saúde e alimentos para seguir em frente. Vereadora Tamini Dalmoro Azevedo: “Eu 

acredito que por si só a Proposição já diz tudo, por esse coronavírus, acho que isso é o mínimo que a 

Câmara de Vereadores tem a oferecer, eu acho que é apenas o início, porque a gente não sabe como 

vai ser daqui para frente, até eu estava trocando uma ideia com algumas professoras ontem, em 

voltando as aulas sobre suporte para álcool gel, papel toalha e outras coisas que talvez mais tarde a 

Câmara tenha que fazer algo neste sentido, como vai suceder os fatos quando  voltar as aulas no final 

de abril, maio, enfim, a gente não sabe como está, mas acho de extrema importância, principalmente 

na área da saúde, agricultura, claro, mas até uma dúvida que também eu teria, será feito um cadastro 

desses agricultores, ou como será feito, porque a gente se juntou para fazer a Proposição e essa 

questão ficou uma dúvida, de como será passado esse valor aos agricultores.” Vereador Leandro 

Luis Olbermann: “Presidente, eu tinha uma sugestão, eu falei com o Gerson Kolling que está à frente

da pasta de Agricultura agora, e tem 607 (seiscentos e sete) agricultores que precisam das sementes 

para pastagem, e esse valor hoje está em R$ 65.490,00 (Sessenta e cinco mil e quatrocentos e noventa 

reais), esses R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil) para ajudar esses agricultores, uma sugestão, ajudar 

esses agricultores, mas pode se sentar, conversar com o Gerson, com os agricultores, só uma 

sugestão.” Vereador Adriano Antônio Schneider: “Eu também acho muito importante esse Projeto, 

porque como está a saúde no mundo inteiro, da forma que estamos lidando com essa doença, eu 

acredito que saúde em primeiro lugar, mas os agricultores perderam muito além do covid-19, além de 

tudo isso, eles tem a seca, então os agricultores, tem que ser bem estudado pela Secretaria da 

Agricultura, como o Leandro e a Tamini falaram, para achar uma maneira de amenizar um pouco, 



esses R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) para esses 607 (Seiscentos e sete) agricultores não vai 

fazer tanta diferença, mas já vai ajudar.” Em votação, a Proposição FOI APROVADA POR 

UNANIMIDADE.

EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA:  

Vereador Milton Irineo Weiler: “Saudando o Presidente da Câmara, saúdo os demais componentes

da  Mesa,  Vereadores,  Assessores,  Adriana,  que  é  a  Assessora  Jurídica,  demais  funcionários  da

Câmara. Quero falar um pouco sobre a volta à Câmara, é uma grande satisfação poder voltar a Casa,

ficamos fora praticamente 13 (treze) meses fora em uma nova experiência,  achei muito bom isso

também, sentir como é a questão do Secretariado de verdade, aqui as vezes é muito fácil falar e lá fora

é diferente, agradecer ao “Foguinho”, ao José Carlos, que substituiu muito bem, fez um excelente

trabalho. Sobre a experiência na Secretaria que eu tive, agradecer em primeiro lugar o Prefeito, à

Administração, que me deu essa oportunidade, de poder exercer esse mandato como Secretário da

Agricultura, acho muito importante, a gente sempre sai lamentando por não ter feito tudo, sempre tem

muito amis coisas para fazer do que a gente consegue, é muito mais fácil pedir aqui do que fazer, por

diversas questões, dificuldades de máquinas, as vezes o tempo não ajuda, esse ano foi um dos anos

mais atípicos que tivemos, desde que me conheço como gente, acho que nunca tivemos uma seca

como essa, tão longa, a dificuldade é imensa na agricultura, só estando lá para saber o que a gente

passa. Só para ter noção, em janeiro, que é um mês que tem muito fechamento de silos, em um dia eu

recebi 154 (cento e cinquenta e quatro) ligações para fechamento de silos, então a gente muitas vezes

com uma ou duas máquinas não sabe o que fazer  primeiro,  mas sempre se deu um jeito,  alguns

reclamam, mas não tem o que fazer, a gente sempre preferiu fazer por localidades, para as máquinas

não ficarem circulando sem trabalhar, além disso,  recebemos centenas de pedidos para abertura de

“açudezinhos”, valas, para água para os animais, isso foi uma grande dificuldade até semana passada e

falei com o Gerson hoje e continua a mesma coisa, e o maior problema disso é que se a gente fosse em

todo lugar e fizesse uma vala e tivesse água para os animais, seria uma satisfação, mas o problema é

que 20 ou 30% (trinta por cento) se encontra água, ou menos, e o interior é muito grande, a gente que

tem criação  no  interior  também,  sabe  como  é.  Falar  da  Proposição  que  foi  feita  pelos  6  (seis)

Vereadores, é o que a gente tem a oferecer  no momento mesmo, a gente sabe das dificuldades, a

Administração está passando por muitas dificuldades também, deve ter caído a arrecadação já, e isso

não  vai  ser  até  amanhã  só,  as  dificuldades  vão  permanecer  por  muito  tempo,  não  vai  ser  fácil

administrar um Município ou administrar uma empresa, até o colono administrar sua granja, a gente

não sabe mais o que fazer, a produção de leite caiu muito, as laticínios não ajudam o colono, é uma

desgraça o que fazem com o colono, principalmente em uma época como essa, a ração que era um



complemento, subiu 30% (trinta por cento), enquanto o leite não sobe, até baixa. Então a gente sabe

que a Administração faz o possível para ajudar, mas os recursos não entram, hoje eu não sei mais o

que dizer, o que vai matar mais gente, se é a fome por falta de alimentos ou a doença pelo coronavírus,

é preocupante, eu me refiro mais aos colonos porque a gente sabe o que se passa na colônia. Vamos ter

que continuar trabalhando, não tem o que fazer. Do repasse dos R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais)

para a agricultura, o Leandro já esclareceu, tínhamos falado hoje a tarde já, provavelmente iremos

fazer da mesma forma como está sendo feito a distribuição de forrageiras, vai ser por porcentagem de

vendas, os agricultores que irão ser beneficiados, o Gerson tem tudo pronto, só vai ter que recalcular

de repente o acréscimo para cada um, acho que é a maneira mais justa para todos se beneficiarem.

Para hoje era isso, obrigado Presidente. ”

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

Vereadora, pessoas da Casa, colegas que estão voltando à Casa, Sérgio Backes e Milton Weiler, sejam

bem vindos, fizeram um belo trabalho em frente às Secretarias, cada um na sua, algumas coisas a

gente foi cobrando que não estava sendo feito, mas o Milton já falou, as vezes não tem máquinas, não

tem a devida verba, burocrática também, mas tem muita coisa a desejar, principalmente, hoje olhando

os colonos, o que os agricultores estão tendo de ajuda,  é muito pouco. Aí eu já entro no Projeto

012/2020 com isso, já que estamos falando na agricultura, se entristece muito em uma Casa, como a

nossa aqui, como a gente sempre disse que é um grupo de trabalho, que quer o bem do Município, mas

agora se viu que 6 pessoas são diferentes de 3,  eu fiquei  muito sentida,  até  espantada com essa

situação, porque eu sentia que a gente era uma Casa que teria um trabalho em conjunto, claro, a gente

sempre tem divergências, tem ideias contrárias, ninguém tem uma ideia igual a outra, mas esse projeto

aqui vai fazer uma divisão de águas, porque, porque acho que não se tem mais o mesmo objetivo

dentro da Casa,  a  gente ficou muito sentido,  não por  não ser  convidado,  mas acho que se é  um

dinheiro  que  é  da  Casa,  é  da  Casa.  Até  aqui  no  Projeto  diz  que  é  um  valor  proveniente  da

economicidade adotada por esta Casa, então se é esta Casa, nós também fazemos parte, né João Celso,

Jair, eu acredito que esse Projeto irá distanciar, não vai ter o mesmo trabalho dentro da Casa, e eu

nunca vi isso aqui dentro, nos três mandatos que estou aqui, então ficou muito ruim para nós. Eu não

digo que ficou ruim só para nós três, mas ficou ruim para a Casa, a nossa Casa Legislativa de Cruzeiro

do Sul. Falar do covid-19, a gente vê muitas pessoas se mobilizando, pessoas de Cruzeiro fazendo

trabalhos voluntários, máscaras, costuram macacões, levam alimentos, álcool gel, e temos que ter sim

um cuidado, eu penso muito no idoso, e como antes o colega Milton falou, como isso vai ser daqui um

mês, não vai ter alimento, eu penso mais na depressão, essa semana uma pessoa me falou, vocês não

pensam na depressão, os maridos em casa uma semana já quebrando os pratos, as mulheres já não

aguentam mais, isso vai dar uma depressão nas pessoas, só em casa, a gente ainda mora no interior,



vai para a rua, mas quem mora em um prédio, quatro paredes, então  muito vai ter a questão da

depressão, eu acredito mais que daqui a pouco morte de coronavírus, mas sim, temos que cuidar de

nossos vovós e das pessoas idosas, porque acho que quando a demanda vier, não vamos ter como

atender eles, não temos suporte. Se formos olhar o Hospital, Lajeado que é a referência, quantos tem

para a UTI, né? E a pessoa vai para a UTI, não tem, ela debilita, então temos que nos cuidar e vamos

ver no futuro o que vai dar. Aqui, queria dar uma sugestão aos colegas Vereadores, já que foi feita essa

Proposição da Casa, que talvez nós colegas Vereadores também pudéssemos ajudar, não sei, daqui a

pouco se faz uma outra Proposição, uma Indicação, de nós colegas Vereadores reduzir o nosso salário,

30% (trinta por cento), metade, por dois meses, para nós também ajudarmos, ser um gesto nossos, não

da Casa. Queria também, independente de cada um dá sua religião, acho que está bem propício essa

semana por  causa do coronavírus,  acho que nunca ninguém rezou tanto nesses  milhões  de anos,

divulgar um pouco do que acontece em nossa paróquia, daqui a pouco teria outras para divulgar, mas

ninguém procurou a gente, é pouca coisa que acontece, tem celebrações via virtual, a paróquia São

Gabriel Arcanjo terá bênçãos pelas ruas, terá o acompanhamento de um carro de som, vai ser num

sábado de aleluia, tem as missas aqui, sem público, vai ser a partir das 15 horas, tem vários horários, a

gente está passando pelo whats para as pessoas, e domingo, a partir das 08 horas, vão passar por todas

as comunidades de nossa paróquia. Quero deixar uma mensagem de Feliz Páscoa à todos: ‘Bendita

seja a minha esperança, a minha vontade de abraçar o mundo e minha vontade de fazer o certo, de

acreditar no tempo das coisas, bendito seja minha força, minha coragem, o meu olhar apurado para a

solução das coisas, bendita seja minha liberdade que me faz voar para encontrar o meu caminho,

bendita seja minha oração que me conecta com a fé, a fé forte e bonita que faz conversar com o

melhor de Deus que existe em mim. Obrigada e uma feliz e abençoada páscoa a todos.”

Vereador Jair Guerino Klein: “Saudando o Presidente, saúdo os demais da Mesa, saudar os colegas

Vereadores, Vereadoras, os demais da Casa. Gente, essa Proposição, eu sempre digo o seguinte, o que

é bom, a gente sempre é favorável, eu aprovo sempre, mas realmente, como a Anastacia disse, foi

muito mal em sentido da Casa, não aos colegas, foram bem, mas acho que como o dinheiro é da Casa,

deviam pelo menos ter perguntado para cada um, estão de acordo? Estamos de acordo sim, porque

ficou mal, pra mim não, como a Anastacia colocou, pra Casa ficou mal, ficou muito mal isso, tá bom

gente, então vamos trabalhar juntos, olha como está a situação do Município hoje, vamos trabalhar

juntos, a política é uma coisa, mas não acho que é por aí que vamos aumentar nossa credibilidade,

acho muito errado isso, mas cada um faz o que quer. Respeito ao repasse, R$ 25.000,00 (Vinte e cinco

mil reais) a saúdem muito bom, para comprar máscaras e tudo mais, mas quem é colono, Milton,

“Tio” já foi, esses R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) dá em média uns R$ 35,00 (trinta e cinco

reais, R$ 40,00 (quarenta reais) para cada um, vai fazer o que com isso? Nada contra, é bom, claro.



Mas acho que a Administração devia pensar diferente, pega e dobra o cheque de adubo, é muito mais

interessante, bem mais fácil, como tu colocou antes, por porcentagem, só que tem gente que planta

também, que vive também, que tem família também, que ganhará R$ 2,00 (dois reais), R$ 1,00 (um

real), R$ 0,50 (cinquenta centavos), não, acho que está errado, mas tudo bem. Referente à Proposição

que eu tinha das ruas em São Rafael,  do Loteamento Kronbauer, na última Sessão ninguém usou

Tribuna, eu peço a vocês, não é por mim, é para os moradores, pessoal que está construindo, pessoal

está pedindo, é uma coisa tão simples, são cinco ruas, rua João de Barro, Beija Flor, 24 de junho, 06

de maio e  19 de agosto,  é mínima coisa,  vamos atender  esse pessoal,  da mesma forma,  fiz  uma

Indicação de uma faixa de segurança na frente da Haenssgen, gente, tanta gente que para lá, a parada

de ônibus é do outro lado, o estacionamento é do outro lado, o pessoal não para, eu paro, mas o

pessoal não para, e aí eles tem que esperar, é uma coisa simples, so pintar, não resolve, mas ajuda sim.

Voltando ao assunto, a Anastacia foi muito bem, essa ajuda que estão dando ao Município, estou de

acordo, por dois, três meses, baixa metade, se conseguir fazer isso pode fazer, eu estou de acordo,

quero dizer isso na imprensa já, aí nem precisa pedir minha assinatura. Está bem, uma Feliz Páscoa,

obrigado. ”

Vereador  João  Celso  Führ:  “Boa  noite  Presidente  Adriano  Schneider,  colegas  Vereadores,

assessores, imprensa, é diferente sem o público, mas acho que se tiver cem pessoas, falamos para cem,

de tiver mil pessoas, falamos para mil, e se tiver só os colegas, falamos para nós mesmos. Quero

agradecer ao Pedido de Informações que fiz para a Administração, veio, ficaria contente, mas Maio já

está perto, não sei se irão conseguir, mas tomara que consiga, está no contrato, a Administração está

fazendo o papel dela, vamos esperar que tudo dê certo. Sobre a Proposição, acho que já foi falado

muito, a gente sempre tem que tomar decisões e falar de cabeça fria, quando a gente está nervoso  a

gente fala besteira, fiquei nervoso na hora também, mas fiquei contente da Casa conseguir oferecer

esse valor, a gente sabe que a situação está difícil, como Milton falou, foi muito bem Milton, a gente

sabe como está a situação dos colonos, a gente mora no interior, os R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil

reais) não é nada comparado o que a gente vê que está acontecendo. Para a saúde, a gente teme o pior,

que possa vir coisa pior pela frente, talvez também vai ser pouco, mas é  o que a Câmara tem a

oferecer  hoje,  os colegas foram bem, acho que a gente tem que aprovar,  então,  dizer para vocês

colegas, não é o momento de nos dividirmos, pensar em reeleição, voto, sei lá o que passa na cabeça

de cada um, é o momento de nos unirmos e passar por essa fase complicada, não adianta querermos

puxar para nós e a gente nunca sabe o que vai ser o dia de amanhã, é uma situação complicada, a

gente é líder de comunidade, em clubes, e a decisão deve ser tomada de cabeça fria, e isso depende de

nós aqui Vereadores, a união nessa hora, porque iremos passar por uma peleia feia pela frente e se nós

começar a ter picuinhas aqui dentro, não vai dar certo, vai ter muita gente dependendo de nós e de



nossas decisões, então queria só dizer isso para vocês, como a Anastacia e o Jair já falaram, não é

politicagem, política, só acho que nós deveríamos dar o exemplo, baixar nossos salários, a gente vê a

situação  que  está  aí,  o  comércio  fechado,  não  sabemos  quanto  tempo  ficará  fechado,  outros

Municípios estão fazendo a mesma coisa, estamos acompanhando, tem Prefeito reduzindo salário pela

metade, Vice-Prefeito, Secretariado, porque aqui em Cruzeiro não pode ser feito isso? A gente podia ir

além de baixar o salário, fazer aqui entre nós, fazer uma Proposição ou qualquer coisa para comprar

álcool gel, máscara, um valor em dinheiro, para ajudar, porque lá atrás tem gente precisando muito, se

está ruim para nós, pensa para quem está no fundo do poço, então são situações que é o momento da

gente pensar não só em nós, pensar em todo mundo de Cruzeiro do Sul, a gente fala com gente de

fora, que conhecemos, e o pessoal está dizendo que a coisa, realmente, vai ficar complicada. Então

espero que essa Casa permaneça em união até que passe essa coisa aí, depois cada um segue o seu

caminho, lute pelo que quiser, só isso que queria colocar. Quero desejar ao Milton e ao Sérgio uma

boa volta, são parceiros nossos, fizeram um bom trabalho, como colocaram, é difícil a situação, a

gente vem aqui e reclama, mas sempre no intuito de ajudar, nunca de desmerecer o trabalho deles ou

atrapalhar, então boa volta para vocês, fizeram esse teste, que é situação complicada, quando vocês

saíram daqui eu coloquei para vocês, que seria uma situação complicada, a gente aqui acha que é uma

coisa, mas lá é outra, podia estar muito melhor? Podia, mas as vezes não dá, fazer o que. Então seria

isso, essa colocação. Pessoal está me pedindo novamente, para colocar essa parada de ônibus lá na

Primavera, pessoal está me pedindo direto, sei que foi feito Proposição, foi falado na Tribuna, está

chegando o inverno, tem muita gente lá parado, vão ficar na chuva, porque agora a época vai ser

braba, pessoal já está com essa doença na cabeça, e de manhã, e meio dia, de noite, sempre tem gente,

o colega Leandro já colocou, acho que não é tão difícil fazer uma parada de ônibus, pelo amor de

Deus, não vamos conseguir fazer um parada de ônibus, pessoal está me pedindo e quero que seja

repassado a Administração. Desejar uma Feliz Páscoa a todos, à todas famílias, a minha também. Boa

noite.“

Vereador Sérgio Luis Backes: “Saudar o nosso Presidente Adriano Schneider, a Mesa Diretora, a

nossa  Assessora  Adriana,  Vereadores,  Vereadoras,  nosso  pessoal  aí,  servidores  da  Câmara.

Primeiramente quero parabenizar o serviço do Celso dos Santos, está de parabéns pelo trabalho dele,

espero que a gente possa corresponder da mesma altura. Gente, falar da seca, junto com a Proposição,

seria a mesma coisa, é gravíssima a situação de nosso Município e do Estado, o Milton não falou de

região, mas temos uma região muito afetada aqui em baixo, na zona da Maravalha, São Miguel, Lotes,

Desterro, a gente acha que nessa baixada tem mais água, mas é bem pelo contrário pessoal, como o

Milton falou, acho que só nessa região foram abertos uns cem lugares para água, que não é água, é

uma gosma, é triste ver os animais doentes, é lamentável ver a situação dos açudes, os pastos, os



animais sem pastos, é lamentável, então na Proposição, eu vejo os R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil

reais) na saúde, a saúde vai conseguir fazer bastante coisa, mas a Agricultura, muito pouco, mas é o

que tem para o momento, sei que o Gerson vai saber destrinchar esses R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil

reais), ele tem que fazer uma base em cima das forrageiras, sementes de milho, e saber distribuir

conforme a perda de cada um, olha, o gado leiteiro o que está sendo prejudicado, a produção  de leite,

não afeta o frango, suínos, os que estão integrados, eles tem a comida, o trato pra o “bicharedo”, mas

quem  produz  em  casa,  quem  tem  t

êm que fazer, tem o pastinho, é lamentável, é muito triste, até o peixe perde um pouquinho, perde o

sabor, porque a água não é mais a mesma água limpa, os açudes estão com pouca água, até a venda

fica difícil. Eu quase esqueci, quero agradecer a Administração pela oportunidade que me deram na

Secretaria de Estradas, não só falar do Prefeito, falar do Vice, dos outros Secretários, agradecer a

confiança  na  pessoa,  a  gente  sempre  tentou  fazer  o  possível,  mas  tivemos  o  ano  passado  um

“pouquinho” difícil pelo complexo da Dália, as condições financeiras do Município no fim de ano

ficaram complicadas para gente trabalhar na estrada, agricultura, ficou difícil de reformar caminhões e

máquinas, e a gente foi tocando assim, e agora veio a seca e piorou mais ainda, estávamos lá com

pessoal reduzido, quem tinha mais de 60 (sessenta) anos foi pra casa, quem tinha férias ou licença,  a

gente também optou por ficarem em casa, estão voltando devagar, agora a gente não sabe o que o

governo vai decidir em cima do coronavírus, a gente não sabe a dimensão disso, da seca a gente já

sabe, a previsão não é nada boa, a gente olhar a televisão, escuta a rádio e não tem uma previsão boa

para isso terminar, então os R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), é isso que se tem, e tem que dividir

da melhor forma, como Gerson pensar, a gente pode dar algumas ideias, mas ele com muitos anos de

administração dentro da agricultura, vai saber o que fazer. Anastacia, eu não estive aqui, quando foi

votado o Projeto de aumento dos professores, a gente consultou um pouco de quantos anos não foi

dado um reajuste tão bom aos professores, vocês olharem hoje o salário dos professores com esse

aumento, e vocês foram contra, eu queria saber como ficou a situação dos Vereadores que votaram a

favor, hoje tu está decepcionada porque não foi convidada para participar da Proposição, a senhora

disse que vai dar repartição de águas, não é assim, Anastacia, acho que tu deverias ter pensado bem

antes, não agora vir falar, muito fácil, vocês saíram de “bonzinhos”, vocês queriam mais aumento,

acham que o Município tem condições pra isso? Não é bem assim, não. Então, pensamento de cada

um, certo? Ainda, apesar de todas dificuldades, desejar uma Feliz Páscoa a todos, esquecer um pouco

dessas coisas, comércio fechado, pessoal quer vender, achei que o governo iria liberar amanhã, hoje,

até sábado, para o comércio poder vender um pouco e recuperar um pouco do prejuízo, mas temos que

respeitar essa decisão. Boa noite a todos. ”

Presidente Adriano Antônio Schneider: “Quero saudar meu Vice-Presidente Milton Weiler, saudar o



Alan, assessor da Casa, a nossa Assessora Adriana, a “Josi”, a Simuali, saudar muito ao retorno do

Vereador Sérgio Backes e Milton, o belo trabalho que fizeram na Secretaria, ano passado não foi fácil,

como falaram, eu sei o que vocês passaram, ter que fazer a terraplanagem e as estradas foi muito

difícil. Sou muito a favor dos agricultores, sei o que estão passando no momento, sei da questão do

coronavírus, mas os agricultores estão passando muito trabalho hoje em função da seca, a seca que

prejudica a todos, não só em Cruzeiro, mas em todo o Estado, está terrível, agricultores que produziam

400 (quatrocentos) litros de leite, perderam nas duas últimas semanas mais de 100 (cem) litros de

leite,  a  perda é diária,  eu fico muito triste,  os agricultores tem dois problemas,  que é  a seca e o

coronavírus, a classe mais atingida, hoje, são os agricultores, se não fossem os colonos, a cidade não

se alimenta. Sobre a redução do salário, Anastacia, já está pronto, só que não foi colocado pelo tempo,

nosso Regimento Interno diz que deve estar pronto em 48 (quarenta e oito) horas antes, até o Vereador

Leandro que começou a falar sobre o assunto, e a senhora já sabia da Proposição, vir aqui falar depois

é fácil, a senhora já sabia, queria dizer para a senhora que politicagem é isso aí, sabia que estava

pronta  e  por  isso a  senhora  falou  aqui  na  Tribuna que queria  baixar  salário,  Jair  também.  Pedir

também para a população se cuidar, ficar em casa, sei que é difícil, todos nós ficarmos em casa, a

gente precisa trabalhar,  mas vamos tentar,  com suas famílias,  mas está difícil  a crise,  vamos nos

cuidar, tentar cuidar as pessoas de idade, nossos pais, tios, amigos, para que não peguem, todo mundo

vai pegar, mas tem gente que tem imunidade mais forte e não irá pegar. Jair, ofício para indicar líder

de bancada, eu autorizei, mas não é nossa obrigação da Câmara, PP foi o único partido que a gente

fez, mas o PSDB, MDB e PDT fizeram eles mesmos, entendeu? Projeto da educação, Sérgio foi bem

antes,  temos 9 (nove) Vereadores,  ali  já tinha politicagem, muita politicagem, já tinha aqui  nessa

reunião, depois lá em cima, tudo politicagem, era e um partido, todo mundo sabe, ninguém está para

bonito aqui, ninguém é bobo, os 9 (nove) Vereadores sabem que é politicagem, e eu digo, tem gente

que até apareceu em foto de convenção de partido, então, é politicagem. Quero dizer que o Projeto da

educação, nós pensamos no Município lá na frente, os Vereadores que votaram, não nós queremos um

Rio Grande do Sul  da  vida  que  não  vai  poder  pagar  os  salários  dos  professores,  Município  iria

quebrar, iria quebrar se nós votássemos contra a Proposição, nós votaria contra, tinha muita professora

aqui que sabia o que iria acontecer, como iria acontecer depois da aprovação, todo mundo sabia, as

que estavam aqui, mas muitas professoras não sabiam que se votássemos contra esses 4,5% (quatro e

meio por cento) elas não iriam ganhar, muito bonito lá botar que seis Vereadores foram contra os

professores, como contra, nós somos a favor dos professores ganharem o aumento dos 4,5% (quatro e

meio por cento), como vamos ser contra? Nós fomos contra o quebramento do Município lá na frente,

pensamos no grupo, os seis Vereadores, quero agradecer o “Celsinho” e o “Foguinho” que estavam

aqui e aprovaram, então falar que somos contra, muito fácil falar que seis Vereadores aprovaram, diz



aqui, não vou mostrar o nome, vou ler o que está escrito aqui: ‘Quero agradecer aos Vereadores de

Cruzeiro do Sul,  Adriano Antônio Schneider, Tamini Azevedo Quadros, Gustavo Richter,  Leandro

Luis  Olbermann,  José Carlos Eckert  e  Celso Batista  dos  Santos,  votaram a favor do Projeto que

prejudica a classe dos professores, vamos lembrar de vocês em outubro,  agora cabe a decisão do

Prefeito Lairton Hauschild, educação de Cruzeiro do Sul em retrocesso. O Adriano votou a favor, eu

nem voto, eu só voto quando é voto de desempate, eu tenho print de todos que compartilharam, tudo,

então assim, é fácil falar, facebook aceita digitar tudo, quero ver provar, o Adriano votou contra, o

Adriano votou a favor, votou isso ou votou aquilo, vamos falar a verdade aqui, o “Monga” falou certo

antes, vamos trabalhar juntos, politicagem, a politicagem não foi na Proposição hoje, a politicagem

começou lá atrás Anastacia, quando a senhora já pediu, na frente de 30 (trinta) professores que a

senhora  queria  diminuir,  queria  tirar  R$  100.000,00  (Cem  mil  reais)  do  Prefeito  para  dar  aos

professores,  porque  a  senhora  não  pediu  a  opinião  dos  outros  Vereadores?  Nós  também  somos

Vereadores, a Anastacia saiu na matéria, a Anastacia tudo, R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) para a

saúde, R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) para educação, onde estão os outros 8 (oito) Vereadores?

Não  é  agora  que  começou,  Requerimentos  que  nós  não  participamos,  todo  mundo  gostaria  de

participar, mas Proposição é livre, cada um faz a Proposição que quiser, se eu pudesse ter tirado, eu

concordo com vocês, falei para o “Monga”, se fosse minha Proposição eu teria tirado e feito para os 9

(nove) Vereadores, mas não se tira Proposição, eu quero agradecer, eu fui a favor de aprovar, nós

precisamos,  Presidente  não  tira  Proposição,  se  vocês  fizeram,  se  quiserem tirar,  vocês  tiram.  A

politicagem começou lá atrás, não foi agora, entoa não adianta se fazer de santinho, aqui pediu levou,

vou falar,  quando subo na Tribuna me transformo, sou contra politicagem? Sou contra, aconteceu

hoje? Pode até ter acontecido, mas acontece desde o ano passado, somos Vereadores. Vou falar outra

coisa agora, quero agradecer e avisar, aos Vereadores que migraram de partido, Vereadores, suplentes,

Ubirajara da Silva saiu do PP e entrou no PSDB, Vereadora Edi Arruda Lenhard, saiu do PP e entrou

no PSDB, Vereadora Tamini Azevedo saiu do PP e entrou no PSDB, Romildo dos Santos saiu do PP e

entrou no PSDB, Gustavo Richter saiu do PDT e entrou no PSDB, Ilo Hendler saiu do PDT e entrou

no PSDB, Roque Baum saiu do PT e entrou no PSDB e Gelson Richter que saiu do PT e entrou no

PSDB, muito obrigado, sejam todos bem vindos, temos um time, e aqui todo mundo fez sua escolha

de  trocar  de  partido,  cada  um  pensou  em  quem  queria,  também  conversei  com  partidos,  me

procuraram, então assim, estamos aqui. A agricultura me preocupa muito, todos os agricultores que

passam dificuldades.  Quero agradecer a todos Vereadores e também dizer para o Milton e Sérgio

Backes que é um prazer ter vocês de volta como Vereadores. Obrigado. ”



Nada mais havendo a tratar, o Presidente Adriano Antônio Schneider encerrou a Sessão e con-

vidou a todos para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia 15 de abril de 2020, quarta – feira, no horá-

rio das 18h30min (dezoito horas e trinta minutos), na Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul.

SALA DE SESSÕES DA CÂMARA DE VERE-

ADORES DE CRUZEIRO DO SUL/RS, AOS 08

DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.

LEANDRO LUIS OLBERMANN                                     ADRIANO ANTÔNIO SCHNEIDER

           Primeiro-Secretário                Presidente da Câmara de Vereadores


