
 

ATA Nº 025/2020 

 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de dezembro 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 023/2020 da Sessão Ordinária do ano de 2020. Os vereadores 

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

unanimidade. EXPEDIENTE: Ofício circular da Justiça Eleitoral – 29ª Zona Eleitoral do Rio Grande 

do Sul, por meio do Juiz Eleitoral Dr. Marcelo da Silva Carvalho, informando que os diplomas serão 

disponibilizados a partir do dia 18 de dezembro no site do TRE-RS para impressão por parte do 

interessado. Antes disso, será realizada uma cerimônia virtual de entrega dos diplomas, presidida pelo 

Juiz Eleitoral e pela Promotora Eleitoral, no próximo dia 18 de dezembro de 2020, às 10 horas, por meio 

do aplicativo Google Meet. Ofício da Justiça Eleitoral, 29ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, por 

meio do Juiz Eleitoral, Dr. Marcelo da Silva Carvalho, convidando para a Cerimônia do Pleito de 2020, 

do Município de Cruzeiro do Sul. Foi expressado que em razão da pandemia e das novas restrições à 

aglomeração de pessoas impostas pelo Governo do Estado, a Cerimônia não será como de costume. A 

entrega dos diplomas de forma presencial será restrita aos candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e 

Vice-Prefeito. Nesse sentido, foi informado que a cerimônia será realizada no dia 17 de dezembro de 

2020, no Cartório Eleitoral de Lajeado, Rua Santos Filho, 394, sendo às 14 horas e 30 minutos par 

Prefeito e 14 horas e 45 minutos para Vice-Prefeito. Edital de convocação da AVAT, convocando os 

Vereadores titulares, membros das câmaras de Vereadores associadas, para a assembleia geral ordinária, 

a ser realizada em 29 de dezembro de 2020, através de processo eletrônico, autorizado pelo artigo 7º, 

parágrafo único, inciso II da Lei Federal nº 14.030/2020 combinado com o artigo 5º da Lei Federal 

14.010/2020, com início às 13 horas e 30 minutos, sendo a primeira convocação, e às 14 horas, sendo a 

segunda e última convocação, para deliberar sobre as eleições 2021, eleições para os cargos de Diretoria 

Executiva e Conselho Fiscal da Associação para o biênio 2021/2022, 

ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 210-04/2020 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. Projeto 

de Lei nº 211-04/2020 do Poder Executivo que ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 1401-03/2015 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão: Vereador Sérgio Luís Backes: “Presidente, eu 

teria uma pergunta para a Adriana, eles não batem o cartão, né?” Adriana Isabel Schossler (Assessora 



Jurídica): “Na verdade todos os cargos do Município, tantos os efetivos como os CCs (cargos de 

confiança), deveriam bater cartão. Se não batem, é critério da Administração Municipal.” Vereador 

Sérgio Luís Backes: “Como estávamos discutindo na comissão antes, como um Vereador vai saber 

quantas horas o pessoal trabalhou, a gente sabe, tem pessoas que vêm quando quer, isso teria que ter um 

controle, para nós sabermos as 20 (vinte) horas trabalhadas, porque o salário não é pouco, é um baita 

salário para um funcionário que a gente nunca sabe se está, e não é 1 (um), são 4 (quatro), 5 (cinco), 6 

(seis).” Adriana Isabel Schossler (Assessora Jurídica): “Por isso o Poder Legislativo tem esse direito 

de fiscalizar, pode pedir ao Poder Executivo que informe qual a forma que está sendo fiscalizado pelo 

Poder Executivo as horas que realmente estão sendo efetivas. Isso vocês podem, no próximo ano, cobrar 

da Administração, sem problema algum, é direito do Vereador.” Vereador Sérgio Luís Backes: “A 

gente vê no papel e aí é tudo bonito, mas no funcional, ver se vai funcionar, tomara que sim, porque são 

pessoas pagas para trabalhar, para dar retorno ao Município, então a gente vai cobrar sim, e eu vou ser 

um deles.” Adriana Isabel Schossler (Assessora Jurídica): “Penso assim, Vereador, a situação não é só 

desses cargos e sim de todos os CCs (cargos de confiança), funcionários efetivos, assim como os da 

terceirizada, é um direito e até um dever dos Vereadores, fiscalizar se realmente está sendo cumprido. 

A qualquer momento vocês podem solicitar ao Poder Executivo a forma de como está sendo feito o 

controle das horas.”  Vereadora Anastacia Maria Schuster Zart: “Presidente, eu também teria uma 

questão para jurídica, esse ano tem essas leis, essa questão de quem pegou valor federal, do Governo 

Federal, por causa da covid, tem essa Lei Complementar nº 173/2020, eu já falei em outra oportunidade, 

em artigo 7º, fala que não pode aumentar e nem criar cargos. Estou bem preocupada com isso aqui se 

nós Vereadores aprovarmos, porque tem a lei que diz que não pode ter até 31 de dezembro de 2021 

aumentos ou criação de cargos, aqui vai se extinguir, 3 (três), mas se a gente olha isso dá 120 (cento e 

vinte) horas, e nós vamos adequar para 20 (vinte) horas, e se a gente olhar, eles fazem 40 (quarenta) 

horas e dá um valor “x”, e se nós calcularmos isso em 40 (quarenta) horas para essa procuradora, 

fecharia sim em R$ 4.184,00, se nós fecharmos em 40 (quarenta) horas.” Adriana Isabel Schossler 

(Assessora Jurídica): “Nenhum CC (cargo de confiança) faz 40 (quarenta) horas, e alguns não tem nem 

hora em cima, diz à disposição do Prefeito ou à disposição da Administração Municipal, teria que olhar 

a lei 1401, porque quando eles estão à disposição, eles nem tem horas.” Vereadora Anastacia Maria 

Schuster Zart: “Sim, tem essa cláusula também, mas tem só essa questão da lei.” Adriana Isabel 

Schossler (Assessora Jurídica): “Sobre a lei nº 173/2020, tem um parecer da Procuradoria Geral da 

União, que ele deve manter a estrutura administrativa, certo, então a vedação é para a expansão da 

máquina pública, que cause aumento de despesa, meras reposições essenciais para continuidade de 

serviço público, que assim almeja em tempos de pandemia, não viola a teologia da norma, seja em 

cargos de confiança, seja de função gratificada. Então já tem um parecer da própria Procuradoria-Geral 



da União, porque o próprio Presidente, que fez a lei 173, já alterou alguns cargos dentro da estrutura 

administrativa, então o que hoje está vedado é que se crie cargos que aumente a despesa, como aqui a 

despesa não será aumentada, foi conversado inclusive com o Controlador Interno e com o Tribunal de 

Contas do Estado.” Vereadora Anastacia Maria Schuster Zart: “Tomara que esteja em dia”.  Em 

votação, o Projeto foi APROVADO por 6 (seis) votos favoráveis dos Vereadores Sérgio Luís Backes, 

Gustavo Henrique Richter, João Celso Führ, Tamini Dalmoro Azevedo, Leandro Luis Olbermann e 

Milton Irineo Weiler e 2 (dois) votos contrários dos Vereadores Jair Guerino Klein e Anastacia Maria 

Schuster Zart. USO DA TRIBUNA: Anastacia Maria Schuster Zart: “  Boa noite a todos, colegas 

Vereadores, Vereadora, jurídica, também os colegas da Casa aqui, sempre estão atentos e nos ajudando. 

Eu só queria colocar aqui sobre esse projeto, essa economia, porque eu não vejo uma economia, mas ao 

mesmo tempo a gente fica entristecido porque já está se criando cargos e estamos aqui para colocar mais 

pessoas aqui nessa Casa, a gente fica muito triste, porque ouvimos muito isso durante nossa caminhada, 

a Prefeitura tem muita gente nessa Casa, então, a Administração vai ser feita, o povo vai avaliar, é o 

povo que avalia, e como comentamos antes, vamos ter os dois representantes aqui que irão ficar para o 

ano que vem, o Gustavo e o “Tio”, que continuem fiscalizando e que a coisa melhore para o nosso 

Município. Eu especial uso a tribuna, hoje,  para dizer que eu quero agradecer realmente, a gente até se 

emociona, são 12 (doze) anos que a gente estava nessa Casa, agradecer a cada um que passou aqui 

comigo, os Vereadores, jurídicos, pessoas da Casa, hoje estão a Simuali, a Josi e o Alan, fazem 12 (doze) 

anos que gente está aqui e sempre foi trocando, então queremos agradecer à todos que fizeram parte da 

nossa vida aqui. Agradecer às pessoas que votaram em mim nesses 3 (três) mandatos, eu digo, foram 

aqueles votos, antes a gente até estava falando, foram 463 (quatrocentos e sessenta e três) votos no 

primeiro mandato, 262 (duzentos e sessenta e dois) no segundo mandato e 438 (quatrocentos e trinta e 

oito) no último, então foram pessoas especiais, não quero dizer que os outros não sejam, a gente valoriza 

a cada um quando entra nesta Casa, independente de votação, fazer jus e valorizar a cada um que é do 

Município. Agradecer especial, eu sempre menciono isso, porque hoje eu sou política, estou na política, 

porque a Neli e o Ronald fizeram esse convite a mim, eu trabalhei 4 (quatro) anos na saúde, e um dia 

os dois sentaram e me falaram que eu deveria ser candidata a Vereadora, então agradeço muito, os 12 

(doze) anos foram uma experiência, uma faculdade, o carinho que recebemos de todas as pessoas desse 

Município, então a gente está na política por causa dessas duas pessoas. Mas os dois partidos, o partido 

que eu estive, agora estou no PP (Progressistas), agradeço de coração por estar fazendo parte dessa 

família. Eu só quero dizer para esse pessoal que passou por mim, o povo de Cruzeiro, que eu amo muito 

eles, e a cada um, as vezes a gente não atendeu, certamente, da forma que queria, também nunca 

prometemos, sempre fomos atrás até onde poderíamos para fazer o que deveria ser feito, geralmente 

conseguíamos resolver as coisas, mas o que não conseguimos até peço desculpas, por alguns erros, até 



aqui nesta Casa, pelas pessoas que as vezes não conseguimos resolver, não chegar ao alcance do que 

queriam. Então só queria deixar um feliz natal e minha mensagem, que a estrela principal do Natal 

brilhe em nosso coração, trazendo para nossa semana muita paz e luz, e que nossa fé seja renovada, que 

os dias sejam de união, reflexão, alegria, muito amor, e que a energia do natal esteja presente todos os 

dias. Um feliz natal à todos e um próspero ano novo, que 2021 seja cheio de realizações. Obrigado 

pessoal, a cada um que está aqui, e não vamos encerrar nossa política, vamos encerrar a nossa política 

dentro desta Casa, mas fora, continuamos firmes, fortes e guerreiras. ” Vereador Jair Guerino Klein: 

“Boa noite, quero saudar a Mesa, Vereadores, pessoal que trabalha aqui. Primeiramente quero saudar a 

dupla, João e João, sucesso para vocês, desejo de coração que nosso Município cresça, de coração. 

Parabéns aos Vereadores que ficaram na Casa, sucesso para vocês também. Eu, hoje, primeiramente 

quero falar como Presidente do Progressistas, não como Vereador, quero agradecer a todos cruzeirenses 

que depositaram seu voto de confiança ao nosso partido, à nossa família Progressistas, de coração. Mas 

não deixar de agradecer, também, aos demais que votaram no nosso concorrente, isso é uma democracia, 

cada um vota em quem quer, então parabenizar a coragem para ir até às urnas votar em seus candidatos, 

alguns não tiveram êxito, mas parabenizar a todos. Em especial, quero agradecer os filiados do 

Progressistas, ao diretório, ao pessoal que caminhou com nós na rua, mínima gente, fizemos uma 

campanha simples, honesta, não é dizer que os outros não, não é isso, mas a gente teve muito pouco 

poder aquisitivo, vamos dizer assim, então, obrigado a todos. Também, quero agradecer em especial 

àquelas 253 (duzentos e cinquenta e três pessoas) que acreditaram na minha pessoa, não só nessa eleição, 

como a Anastacia colocou a pouco, acho que nos dois mandatos que a gente passou. Eu digo assim, hoje 

eu vou deixar a Casa, mas com muito orgulho, acho que o que eu fiz e o que eu trouxe ao Município, 

está de bom tamanho. Então saio daqui com a cabeça erguida, sem me esconder de ninguém, então 

sempre digo, cabeça erguida é o principal. Também não temos muitas palavras para falar, fico meio 

constrangido, vou dar um feliz natal à todos vocês, queria falar um pouco do projeto, mas um feliz natal 

de coração, um feliz ano novo a todos, se por acaso, por ventura, a gente se estranhou alguma vez, peço 

desculpas. Muito obrigado.” Vereador João Celso Führ: “Boa noite Presidente, colegas Vereadores, 

Vereadoras, Assessores e Imprensa, minha saudação a todos. Chegando ao fim de um mandato de 4 

(quatro) anos, escutar os colegas falarem, acho que é essa a importância da política Jair, Anastacia, nem 

todos podem sair vencedores, uma hora você ganha, outra você perde, é um jogo. Mas como você falou 

Jair, cabeça erguida, temos apenas uma passagem aqui, sendo adversário político não quer dizer que 

seremos inimigos.  Só quero agradecer aos colegas Vereadores, colegas da Casa,  a Josi, Simuali, o Alan, 

a Adriana, esses 4 (quatro) anos para mim foram de muito aprendizado, tive um aprendizado muito 

grande, acho que de início quero dizer que se falhei com alguém, peço desculpas, não foi minha intenção 

e acho que nem houve, porque sempre tivemos esse diálogo aberto, entre os Vereadores, entre o pessoal 



que trabalha aqui, próprio Prefeito, o vice também, então esses 4 (quatro) anos foram de trabalho muito 

proveitoso, a gente trabalhou em prol do Município, talvez deixamos a desejar em algumas coisas, mas 

tivemos um ano bem atípico, tivemos seca, pandemia, uma das maiores enchentes, mas sobrevivemos, 

fortes, dar os parabéns a todos vocês pela companhia, tivemos horas boas, outras nem tanto, mas sempre 

conseguimos nos entender. Fico muito feliz, quando entrei a primeira vez aqui achei que esse desafio 

era muito para mim, mas, no decorrer dos dias, dos meses, no convívio com todos vocês aí, as coisas 

começaram a se tornarem fáceis, então, da minha parte só tenho a agradecer a vocês, esses 4 (quatro) 

anos passaram muito ligeiro, como eu disse, somos uma passagem aqui. Parabenizar os 2 (dois) 

Vereadores que se reelegeram, ao mesmo tempo parabenizar a todos que fizeram uma campanha muito 

bonita valeu cada voto que conquistaram, vocês têm um eleitorado bom, e da parte da vereança, é isso 

que eu tenho a dizer para vocês.  Do projeto, Anastacia, de repente você não foi feliz em dizer que já 

estamos arrumando cargos, automaticamente já tiramos 3 (três) para colocar 1 (um), nós vamos tentar 

reduzir ao máximo e nós vamos reduzir, acho que essas colocações ainda não têm fundamento, só isso 

que queria dizer, porque a gente está estudando de qualquer maneira para conseguir reduzir gastos, 

porque vai ser um ano complicado, 2021 vai ser um ano complicado para administrar, isso todo mundo 

sabe, a gente tem que se unir para ter força para conseguir passar essa pós-pandemia, tomara que passe 

de uma vez porque será uma situação bem complicada. Eu sempre digo assim, marinheiro bom, vê 

quando o mar está turbulento. Então, vamos passar isso, estamos bem cientes e podem acreditar em nós 

que faremos de tudo para passar isso e sobreviver. Queria aqui, dar meu feliz natal e próspero ano novo 

a todos, a família de vocês, a minha família também, aos funcionários municipais, aos funcionários da 

Casa aqui também, que o ano novo chegue e seja bem melhor que esse que foi e, com certeza, irá ser. 

Era isso que eu tinha que dizer para vocês, acho que vai ser a última vez que vou usar a tribuna, vou 

começar uma outra etapa da minha vida e dizer, podem contar comigo, sendo Vereador ou não, vocês 

são cruzeirenses. Gente, muito obrigado por tudo. ” Vereador Gustavo Henrique Richter: “ Saúdo o 

Presidente da Casa Adriano, os demais colegas, Vereadores, Vereadoras, servidores da Casa. Começar 

pelo Projeto então, busquei me certificar antes com a nossa Assessora Jurídica, e a ideia então, Adriana, 

é reduzir custos. Dizer para a colega Anastacia o seguinte, se você souber de alguma irregularidade ou 

algo que não estiver legal no próximo mandato, a gente vai estar à disposição, não é colega Sérgio, 

juntamente com os demais Vereadores eleitos, para cobrar. A gente espera que seja uma Administração 

diferente e procure fazer o melhor pelo Município. João Celso está aí, Vice-Prefeito eleito, juntamente 

com o João Dullius. Quero aqui agradecer mais uma vez as pessoas que confiaram no meu trabalho, 

oportunizando mais 4 (quatro) anos de trabalhos nesta Casa e reforçando o compromisso assumido, e 

como disse, sempre buscando fazer o melhor pelo Município. Agradecer a amizade adquirida com os 

demais colegas e parabenizar o trabalho executado por cada um de vocês. Para finalizar, desejar um 



feliz natal e um próspero ano novo a cada um de nós, às nossas famílias, 2020 a gente sabe que foi um 

ano muito atípico e esperamos que 2021 seja um ano diferente, muito melhor, repleto de realizações 

para todos nós e para todos munícipes. Da minha parte seria isso, Presidente, agradeço o espaço e uma 

boa noite a todos.” 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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