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Aos 18 (dezoito) dias do mês de novembro de 2020 (dois mil e vinte), às 18 horas e 30 minutos 

(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 ANTÔNIO SCHNEIDER iniciou a Sessão saudando a todos e invocando o nome de Deus. 

Em seguida, foi apreciada a ATA Nº 021/2020 da Sessão Ordinária do ano de 2020. Os vereadores 

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

unanimidade.      

ORDEM DO DIA:  Projeto de Lei nº 204-04/2020 do Poder Executivo que ESTIMA A RECEITA 

E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL PARA O EXERCÍCIO DE 2021. 

Não houve discussão acerca do Projeto. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 206-04/2020 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.  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA: Vereador Sérgio Luís Backes: “Saudar o 

Presidente Adriano Schneider, colegas Vereadores, o Alan, as nossas duas secretárias, falar um pouco 

dessa campanha, campanha um pouco diferente. Se ouve falar muito de uma seca, de uma enchente, e 

de novo uma seca aí na porta, agora Covid, então a gente nem falava quase de política, só de problemas, 

as pessoas queriam desabafar um pouco, principalmente o idoso que estava em casa, com papo atrasado, 

então a gente sentava e conversava, mesmo sabendo que o idoso muitas vezes nem iria votar, mas temos 

que dar atenção, muitos não sabiam mais como estava as coisas. E, realmente, esperamos que as coisas 

melhorem, muita reclamação no interior, pessoas tiveram uma colheita ruim no ano passado e agora 

novamente esse ano vindo isso, e o Município vai sofrer com isso. Falar da eleição, parabenizar João 

Dullius e Monga, da coligação, que tenham êxito, Monga, que façam uma administração com sucesso, 

tu sabes que deu muita cobrança lá fora, não adianta esconder isso, então que vocês façam uma 

administração um pouco melhor, porque não é para vocês que vocês vão fazer isso, e sim, para o povo 

de Cruzeiro. Deixar os parabéns para a Anastacia e para o Melo, uma campanha não 100% (cem por 

cento) limpa para os dois lados, mas dentro do padrão, Vereadores também, aqueles que não tiveram 

êxito, faz parte. Eu também fiquei longe do que eu imaginei, sim, entrei na sobra, o que imagina o 

“Celsinho” hoje por 1 (um) ou 2 (dois) votos, fica difícil, o cara fica sentido, mas faz parte, é uma 

disputa, tive a sorte de me eleger, assim como o Gustavo, ficaram só 2 (dois) que estão hoje, Anastacia 



e o Monga não concorreram. Tenho que agradecer os votos que fiz, as pessoas que confiaram em mim, 

e digo assim, se fiz menos votos que na outra vez, é um sinal que eu vou ter que melhorar, trabalhar 

bem mais, é um aviso para quem queira continuar na política, trabalhe mais e melhor, talvez, 

consequência de alguma coisa que aconteceu nos 4 (quatro) anos, a gente não teve um apoio que a gente 

queria, vários fatores. Então parabéns à todos que se elegeram, não tem hoje ninguém aqui porque não 

pode ter público, agora 4 (quatro) mulheres na Câmara, acho que até isso o eleitor quis mudar, quando 

o povo quer mudar, ele muda, e quem não está com o pé firme no chão, é complicado. Deixar aqui os 

parabéns para o Gustavo, que foi o mais votado do nosso partido, graças a Deus nunca tivemos problema 

e espero ter um colega, parceiro aqui dentro para continuar os serviços. Então João e Monga, êxito para 

vocês, no que precisar da gente com certeza iremos trabalhar para o melhor dentro desta Casa, como 

sempre trabalhamos, e a Adriana não está hoje, tomara que não seja o que falamos antes, melhoras para 

ela e que volte na próxima Sessão. Seria isso, gente, boa noite.” Vereador João Celso Führ: “Boa noite 

Presidente Adriano, colegas Vereadores, assessores, a imprensa, vou ser breve, porque minha voz está 

no limite. Pessoal, falando de eleição, a eleição passou, tivemos adversários políticos, depois que passa 

uma eleição adversário político é uma coisa, amizade é outra. Colocamos isso lá no início, acho que a 

Anastacia está bem ciente disso, quero até aproveitar o momento e parabenizar pela bela votação que 

fez, parabenizar os Vereadores, os que se reelegeram, como o Tio falou muito bem, quando a gente vê 

que caiu um pouco, a gente tem que melhorar, mas, parabéns aos que se elegeram, se reelegeram e aos 

que ficaram pelo caminho. Mas podem ter certeza, se continuarem trabalhando, são pessoas especiais, 

e lá na frente vai dar certo. Agradecer aos 3.905 (três mil novecentos e cinco mil) votos que recebemos, 

eu e o João, juntamente com os Vereadores e apoiadores da coligação, foi uma caminhada bem diferente, 

essa pandemia, o pessoal, realmente, está revoltado com algumas coisas, a Anastacia pode dizer 

também. A democracia é isso, tentar errar o menos possível e acertar o máximo, agora vai ser bem mais 

difícil, quando a gente entrou nisso, sabemos que seria assim. Então agradecer aos eleitores que 

depositaram esses votos em nós, vocês Vereadores da coligação que trabalharam junto com nós, pessoal 

do apoio, coordenadores, não vou citar nome para não ser injusto com alguém. Estão de parabéns todos, 

e Tio, pode ter certeza, nossa Administração vai ser bem diferente, vai ser uma Administração voltada 

para o povo, acho que a gente já conversou bastante sobre isso, e com a ajuda de todo mundo, não 

iremos governar sozinhos. Muito obrigado.” Vereador Gustavo Henrique Richter: “Saúdo ao 

Presidente da Mesa, Adriano, aos colegas de bancadas, funcionários da Casa. Falando de eleição, quero 

primeiramente parabenizar o João e o Monga, que foram Prefeito e vice eleitos democraticamente, da 

mesma forma, a Anastacia que fez um belíssimo trabalho juntamente com seu vice, o Melo, fizeram um 

belíssimo trabalho. Aos demais colegas que não conseguiram, a gente sabe que são só 9 (nove) lugares 

e a gente sabe que nem todos terão êxito, mas faz parte, a política é assim, hoje a gente está, amanhã 



pode não estar. E como o colega Sérgio falou, a gente está aqui para ajudar e não para arrumar inimizade, 

sempre deixei isso bem claro, passei por algumas situações bem ingratas durante a campanha, onde 

adversários falavam mal de minha pessoa, criticavam, muitas vezes até ofenderam, mas busquei fazer 

uma política diferente, falando da minha pessoa e do que eu pretendia fazer e não falar mal dos outros, 

e o resultado de 380 (trezentos e oitenta) votos, com certeza, não foram à toa, foi resultado de muito 

trabalho, do pessoal que me ajudou, que colaborou, que correu junto, os apoiadores, e isso é o mais 

importante de tudo, porque eu sempre disse, a política não se fala mal do outro e, sim, o que se pretende 

fazer. Sempre, também, frisei que não entrei na política para arrumar inimizade e sim trabalhar, ajudar. 

Cresci vendo meu falecido pai e minha mãe trabalhando pela comunidade, pela sociedade, e é isso que 

sempre preguei e graças a Deus consegui levar até hoje e pretendo continuar ajudando e trabalhando da 

melhor maneira possível. Quero também parabenizar os demais colegas eleitos que irão assumir a partir 

de 2021, como o colega Sérgio comentou, em função da pandemia não se podem fazer presentes, e o 

que a gente espera é poder fazer um bom trabalho, nesses 4 (quatro) anos em que atuamos, tivemos uma 

Câmara parceira, não tivemos desavenças, ideias contrárias fazem parte e devem existir, mas o respeito 

deve, sempre, prevalecer. Da minha parte seria isso, e só para lembrar já que o “Monga” está aí, que 

seja feita uma administração voltada para a população, conversamos bastante a respeito disso durante a 

campanha e que se pegue os erros e se leve para que se tornem acertos, e fazer o melhor para o 

Município, para a população. Da minha parte seria isso, agradeço o espaço, boa noite.” Vereadora 

Anastacia Maria Schuster Zart: “Saudar a Mesa Diretora, colegas Vereadores, as meninas que 

trabalham conosco também. Primeiramente parabenizar nosso Município, porque dia 22 (vinte e dois) 

vamos comemorar 57 (cinquenta e sete) anos de existência, eu até anotei o refrão, porque as vezes a 

gente esquece, “oh cruzeiro, oh cruzeiro do sul, sob teu céu a esperança é mais azul. ” Então que seja 

realmente esse nosso céu azul com nossas estrelas a brilhar, que o povo de Cruzeiro comemore, tenha 

essa convicção desse nosso Cruzeiro cresce com mais alegria. Primeiramente quero parabenizar o nosso 

candidato, o João, Prefeito e o João Celso Führ, Vice-Prefeito, fomos muito bem, digo nós porque a 

gente também foi bem, fizemos uma campanha limpa sim, honesta, muito tranquila, tivemos o cuidado 

especial pelo povo de Cruzeiro, conseguimos sentar e conversar com as pessoas, com essa pandemia, 

muitas pessoas idosas encontrávamos em casa, eles precisavam de atenção, e tudo isso deu uma 

proporção diferente de campanha, nós precisávamos em nas casas, olho a olho, conversar com as 

pessoas, e isso também foi fazer uma campanha diferente. Aqui, em nome da majoritária, de Anastacia 

e Melo, agradecer a família Progressistas, a minha, a do Melo, agradecer pela parceria de estarem 

sempre presentes, às pessoas que se doaram para trabalhar, porque fizemos uma campanha bem enxuta, 

com poucas pessoas, e fizemos uma campanha com organização, disciplina, transparência e muito 

honesta. Fomos de casa em casa ouvindo com muita atenção os anseios das pessoas, no interior, nos 



bairros e na cidade, agradecer a recepção de cada um com muita alegria e diálogo, posso até dizer aqui 

que recebemos muitos abraços, a gente se emociona hoje, porque pessoas queriam dar abraços, e digo 

assim, estou no terceiro mandato de Vereadora e tu chegar ainda nas casas e ser bem recebido, isso te 

alegra, isso te conforta, isso te dá mais ânimo para lutar por esse povo de Cruzeiro. Uma campanha feita 

de voluntários, sem coligação, foi uma luta de 1 (um) partido contra 5 (cinco), isso tenho muito claro 

para mim, foi 1 (um) contra 5 (cinco), e ainda com a máquina na mão. Agradecer pela votação, 3.495 

(três mil quatrocentos e noventa e cinco) votos, a pequena diferença mostra o anseio do povo por 

mudança, e essa pequena diferença faz com que nós erguemos nossa cabeça, confiantes, de uma 

campanha bem feita e que nos quer dizer que estamos no caminho certo. Quero dizer aqui que essa 

campanha mostrou que as pessoas também querem uma mudança, uma mudança para melhor e a gente 

sentiu isso no povo. Queremos, eu e o Melo, agradecer a coordenação, tivemos no grupo da família PP 

a coordenação, os filiados, os voluntários, simpatizantes, amigos e amigas, que nos enviaram mensagens 

de solidariedade, força e gratidão, e agradecer nossos candidatos a Vereador e Vereadoras, não mediram 

esforços e se dedicaram muito nessa caminhada, parabenizar a eleição do André e do Isidoro, e também 

os colegas Vereadores que passaram, o “Tio” e o Gustavo e os demais que irão entrar nesta Casa. A 

gente parabeniza vocês e dizer que esta Casa continue como sempre está, como o Gustavo falou antes, 

a gente sempre foi uma Casa em que todo mundo participa, tem divergências, mas todos chegam em 

um acordo porque é e prol do Município. Estamos muito felizes e com o coração em paz, assim vivemos 

a democracia e vamos continuar as mesmas pessoas, a mesma Anastacia, o mesmo grupo, a mesma 

família PP, vamos continuar servindo nosso Município, porque o nosso amor pela nossa cidade, não 

muda por causa de um resultado eleitoral. Você, cidadão ou cidadã cruzeirense, conte conosco. Então, 

a gente vai continuar sim, os 4 (quatro) anos passam rápido e a gente vai estar trabalhando nestes 4 

(quatro) anos para ver que Cruzeiro realmente cresce. E dizer ao João e ao João Celso, o “Monga”, que 

realmente olhem com cuidado e que Cruzeiro do Sul voltem a brilhar as estrelas que estão ali no morro, 

eu peço, João, que vocês olhem por essa Casa do Morro que ficou 4 (quatro) anos abandonada e ela está 

no nosso brasão, e ela está como está, a gente entristece muito com isso. E assim, só agradecer à todos 

que colaboraram, dentro do PP, pelo carinho, pela motivação que tivemos em conjunto com todos. 

Obrigada. ”  

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

todos para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia 16 (dezesseis) de dezembro de 2020, quarta – feira, 

no horário das 18 horas 30 minutos (dezoito horas e trinta minutos).  
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