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Aos 05 (cinco) dias do mês de junho 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 

008/2019 da última Sessão Ordinária. Os vereadores receberam a ATA com antecedência, com con-

sequente leitura e análise, foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Foram lidas correspon-

dências recebidas no período de 23 de maio a 05 de junho de 2019, merecendo destaque: Ofício do 

Tribunal de Contas do Estado, comunicando que a Segunda Câmara da Corte de Contas do referido 

órgão, em sessão de 25-02-2019, examinando o Processo de Contas de Gestão nº 4146-0200/17-5, do 

exercício de 2017, deste Legislativo Municipal, decidiu, entre outras deliberações, pela recomendação 

à origem, nos termos da alínea “c” do decisum. Ofício da EMATER/RS, solicitando a cedência da sala 

da Câmara de Vereadores dia 10 de junho, na parte da tarde, para a realização de Reunião do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Rural de Cruzeiro do Sul (COMDERCRUZ). Ofício da AVAT, convi-

dando esta Casa a participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais e I Congresso Encantado 

de Educação e Cidadania, a realizar-se nos dias 13, 14 e 15, das 08 horas e 30 minutos às 17 horas, no 

auditório Itália – Centro Administrativo Municipal, Encantado. Aproveitamos para convidar à todos 

para a Suinofest que ocorre no mês de junho, nos dias 7, 8, 9, 14, 15 e 16. Ofício do Projeto Saber Viver, 

convidando para a Festa Junina que se realizar-se-á no dia 28 de junho de 2019, às 14 horas nas depen-

dências do mesmo. Ofício da Secretaria de Assistência Social e Habitação, informando o relatório de 

atendimentos e atividades. Indicação nº 015/2019 do Vereador Gustavo Henrique Richter, solicitando 

que a Administração Municipal, através da Secretaria de Saúde e Saneamento, implante o gabinete 

odontológico no Posto de Saúde do bairro Passo de Estrela. Justificou, tendo em vista oferecer maiores 

serviços aos munícipes, além da comodidade que trará aos moradores do bairro, não precisando se lo-

comover até o posto do centro para serem atendidos. Indicação n 

º 016/2019 dos Vereadores Gustavo Henrique Richter e Tamini Dalmoro Azevedo, solicitando que a 

Administração Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, estude a viabilidade de 

calçar a Rua das Mangueiras no bairro Passo de Estrela. Justificaram, tendo em vista a reivindicação 

dos moradores, trazendo maiores benefícios e qualidade de vida aos munícipes residentes na referida 

via. Indicam que o calçamento poderá ser feito através do Programa de Pavimentação Comunitária 



(PPC). Indicação nº 017/2019 do Vereador Adriano Antônio Schneider, solicitando à Administração 

Municipal, através da Secretaria de Estradas, que levante a estrada que vai em direção à Picada Nova, 

com passagem em frente à Cabanha Maufer. Justificou a necessidade, tendo em vista que em dias de 

chuva acaba alagando a estrada, interrompendo a passagem de veículos e pedestres. 

ORDEM DO DIA:  

Projeto de Lei nº 154-03/2019 que AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Em discussão: Adriano Antônio Schneider: “Quero dar os parabéns ao Secretário da Assistência 

Social e Habitação e sua equipe, porque esse dinheiro iria se perder, Presidente, iria voltar para a União, 

tudo que a gente puder fazer para segurar, a gente sabe que esse dinheiro escapa, como é ruim trazer 

esse dinheiro para qualquer setor, então quando está aqui, não podemos deixar perder, parabéns a toda 

equipe que está fazendo esse trabalho, principalmente ao Secretário. ” Anastacia Mª Schuster Zart: 

“Eu só queria colocar da necessidade desse carro que a equipe tem, a gente sabe que em anos anteriores 

sempre teve esse problema de não ter um carro disponível para a equipe e que bom que conseguiram 

fazer isso, que bom que conseguiram fazer esse projeto para ter um carro para essa equipe trabalhar um 

pouco melhor. ”  Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Projeto de Lei nº 155-03/2019 que AUTORIZA PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA INÍCIO DE 

ATIVIDADES PREVISTO NO CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO 

FIRMADO COM A EMPRESA CRUZEIRO CONCRETOS E PRÉ-MOLDADOS LTDA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

Em discussão: Tamini Dalmoro Azevedo: “Qual era o prazo inicial para eles se instalarem no Distrito, 

alguém sabe me informar? Porque foi prorrogado por mais 12 (doze) meses, né? Era agora fevereiro? E 

quantas vezes pode ser feito esse termo aditivo? Adriana Isabel Schossler (Assessora Jurídica): Na 

nossa lei não tem estipula quantas vezes pode ser feito termo aditivo, a empresa solicitou a prorrogação 

do prazo, eles já começaram as instalações lá, só não conseguiram se estabelecer no prazo. O contrato 

é feito da forma que em até 12 (doze) meses deve ser começado a construção, e na verdade começar 

eles começaram, só não conseguiram iniciar os trabalhos, por isso pediram a prorrogação por mais 12 

(doze) meses. Mas na nossa lei nós demos uma olhada antes porque estávamos com uma dúvida, né, 

Alan, e não existe por quantas vezes pode prorrogar. ” Tamini Dalmoro Azevedo: “E o prazo máximo? 

” Adriana Isabel Schossler: “Também não é estipulado. ” João Celso Führ: “Presidente, mas aqui diz 

que a empresa não cumpriu o prazo diante da demora das licenças, então não é problema da empresa, 

pelo que está aqui na justificativa, a empresa não conseguiu se adequar ao prazo inicialmente 



estabelecido diante a demora das licenças para início da terraplanagem, quer dizer que alguma coisa 

estava trancando, é claro que temos que prorrogar esse tempo, é uma empresa que já está situada lá, 

uma empresa forte, com certeza vai ser aprovado, mas trancou de novo na licença, né.”  

Em votação, o projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 

 

Projeto de Lei nº 156-03/2019 que REVOGA LEIS DE CONCESSÃO DE LOTE PARA 

EMPRESA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

Em discussão: João Celso Führ: “Presidente, queria ver se alguém pode me responder se esse 

empresário entrou em contato com a Administração, ou se a própria Administração entrou em contato 

com o empresário para ver o porquê não ter usado esse local que foi cedido, foi aprovado por esta Casa, 

sem nenhuma satisfação, ou ninguém entrou em contato com ele, queria ver se alguém pode me 

explicar.”   Leandro Luis Olbermann: “Colega, eu estava, antes, tentando contato com esta empresa, 

hoje à tarde, justamente lá em cima na Administração, e o Rosano veio essa semana na Administração 

falar com o Rudi Schneider, o Rudi Schneider não se encontrava. Ele conseguiu falar com o “Rique” 

Bohn e justamente o Israel da Saúde estava junto, e conversou que ele ainda está interessado na área, 

deu problema de logística, ele não conseguiu montar o prédio, só que ele ainda quer se instalar em 

Cruzeiro, só que o Adovar apontou a data, que não pode prorrogar por mais 1 (um) ano. Então se hoje 

foi aprovado, tem que ser aprovado, semana que vem ele pode pedir o lote de novo e é isso que ele quer. 

Foi isso que eu consegui, hoje, de retorno lá na Administração. ” João Celso Führ: “Perfeito colega, 

então quer dizer que ainda está aberta a negociação dessa empresa de localizar em Cruzeiro do Sul? ” 

Leandro Luis Olbermann: “Quer se instalar no Município, sim, vai voltar com certeza. ” João  

Celso Führ: “Obrigado. ” Jair Guerino Klein: “Só é estranho, não foi prorrogado, isso fez 1 (um) ano 

agora, né? ”  Leandro Luis Olbermann: “Foi prorrogado 1 (um) ano, foi em 2017 (dois mil e 

dezessete), 19 (dezenove) de maio de 2017 (dois mil e dezessete) e em 2018 (dois mil e dezoito) foi 

mais 1 (um) ano. ” Anastacia Mª Schuster Zart: “É interessante, a jurídica colocou há pouco que não 

tem prazo para prorrogar. ” Leandro Luis Olbermann: “Colega, ele poderia ter solicitado mais 1 (um) 

ano, só que ele deveria ter chegado aqui, na Administração, antes do dia 19 de maio, passou a data, por 

isso, depois ele pode voltar. ” Adriana Isabel Schossler (Assessora Jurídica): “Na lei, não diz que não 

pode prorrogar, mas como ele deveria ter aberto um protocolo, ter solicitado a prorrogação do prazo, 

ele deixou vencer o prazo, por isso o Controlador Interno, mas não em função da lei, na lei não diz prazo 

para prorrogação. ”  

Em votação, foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Projeto de Lei nº 157-03/2019 que AUTORIZA PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA INÍCIO DE 

ATIVIDADES PREVISTO NO CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO 



FIRMADO COM A EMPRESA SCHNEIDER E DA ROSA LTDA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Em discussão: Jair Guerino Klein: “Todo mundo sabe que eu votei contra esse 

projeto aquela vez, não contra os proprietários, todo mundo sabe disso, só que eu fui informado que 

esse lote que eles foram contemplados, era mais para a área de alimentação, então queria ver, de repente 

a jurídica colocasse isso para nós, bem certo, para não dar problema mais tarde. Isso deve ser uma coisa 

que deve ser publicado, me alertaram isso, que era uma área de alimentação, esse lote, então lá vai ser 

uma gráfica no meio de alimentação, futuramente? Não veio ninguém pedir uma área lá, mas de repente 

vem uma outra empresa do setor de alimentação para se instalar lá, daí vai ter alimentação e gráfica 

juntos. Então acho assim, não contra eles, jamais, eu quero que venha mais empresas, não como a 

imprensa colocou aquela vez, que comentamos antes, eu quero que venha mais empresas, só que tem 

mais lotes disponíveis, tem que colocar no lugar certo. Lógico, agora não dá, por isso eu votei contra 

aquela vez. Agora, se não der problemas mais tarde, tudo bem, sou a favor. ” Adriana Isabel Schossler 

(Assessora Jurídica): “Conforme eu expliquei antes, na Comissão de Constituição e Justiça, não está 

estabelecido em lei que aqueles lotes seriam para área de empresas de alimentação, quando a gente 

estava a frente da Secretaria do Planejamento, junto com o engenheiro, mais o CODECRUZ, se pensou 

em questão de logística, como a área de alimentos não ficar juntos com outras áreas que produziam pó 

ou outro tipo de substância, nós pensamos em deixar aquela área da frente para alimentação, no entanto, 

além da Amalfi e da empresa Fleischmann que era de fermentos, nenhuma outra veio solicitar área, até 

a de fermentos decidiu por não se instalar ali tendo em vista que não poderia dar a área de garantia no 

banco, acabaram construindo em Lajeado, onde o lote que eles tinham eles puderam dar em garantia 

para construção. Então ainda tem esse lote do fermento que é logo na entrada, ao lado da Amalfi, que 

está disponível, e agora tendo outras pessoas na frente da Secretaria, outras pessoas a frente do 

CODECRUZ, com outro pensamento, se entendeu que não poderia deixar esses lotes lá e outras 

empresas querendo vir se instalar, que vão gerar retorno de valor adicionado ao Município, que vão 

gerar mão de obra, e por isso começou a se disponibilizar os lotes, novamente vou repetir, não tem nada 

registrado em lei que diga a obrigatoriedade de se colocar empresas do ramo de alimentos lá, era uma 

questão de posição do CODECRUZ junto da Secretaria do Planejamento na época.” Em votação, o 

Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 

 

Moção nº 001/2019: Moção de repúdio à EGR pelo péssimo estado de conservação da RSC-453, 

subscrita pelos 9 (nove) Vereadores do Poder Legislativo. A Moção será votada na próxima Sessão 

Ordinária, obedecendo prazo regimental.  

 

 



Proposição nº 006/2019 do Vereador Adriano Antônio Schneider, solicitando à Administração 

Municipal, através da Secretaria de Estradas, proceda com a colocação de um bueiro e levante a estrada 

próximo à residência do Senhor Zeca Soares. Justificou a necessidade, tendo em vista que em dias de 

chuva acaba alagando a estrada, interrompendo a passagem de veículos e pedestres. O autor não teve 

comentários adicionais. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. 

Proposição nº 007/2019 do Vereador Adriano Antônio Schneider, solicitando à Administração 

Municipal, através da Secretaria de Estradas, que levante a estrada próximo ao sangrador da Lagoa na 

Maravalha. Justificou a necessidade, tendo em vista que em dais de chuva acaba alagando a estrada, 

interrompendo a passagem de veículos e pedestres por vários dias. O autor não teve comentários 

adicionais. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. 

Requerimento nº 005/2019 do Vereador Adriano Antônio Schneider, solicitando que a Mesa Diretora 

envie ofício à EGR – Empresa Gaúcha de Rodovias, solicitando explicações acerca do mau estado da 

RSC-453 no trecho entre Lajeado e Venâncio Aires, mais especificamente no trajeto onde passa por 

Cruzeiro do Sul. Ainda, que seja solicitado uma reunião urgentemente. Justificou, tendo em vista o 

péssimo estado que se encontra a RSC-453 – sendo que é uma rodovia pedagiada – onde diversos 

motoristas estão tendo prejuízos materiais e até sofrendo acidentes pelo estado da rodovia. No espaço 

para comentários adicionais do autor: “Se pegarmos o tamanho da RSC-453 e comparar ela com a BR-

386, não tenho números, mas certamente terá mais acidentes da RSC-453 que na BR-386, até pela 

extensão, e é simples da gente explicar, eu rodo bastante nela, uso bastante, tu vê as pessoas andando 

em ziguezague, toda a estrada, e em todo lugar é assim, não só aqui onde é de nossa competência, que 

é Cruzeiro do Sul, mas até a 287, a extensão dela toda está danificada, e eu não consigo entender, temos 

os números aqui, ingressos mensais por praça R$ 5.798.613,37 (cinco milhões e setecentos e noventa e 

oito mil e seiscentos e treze reais com trinta e sete centavos), com custos mensais por praça de R$ 

5.553.435,78 (cinco milhões e quinhentos e cinquenta e três mil e quatrocentos e trinta e cinco reais 

com setenta e oito centavos), será que uma empresa dessas que não está fazendo investimento, será que 

faz tanto investimento assim para a estrada estar desse jeito? Primeiro lugar, em 2015ou 2016 quando 

eu estava nesta casa, eu pedi para que fosse isentado todos os munícipes, todas as placas, e hoje eu acho 

que seria o mais justo, além de nós estarmos andando e estragando os carros, caminhões, ônibus, tudo 

que é veículo que passa pela RSC-453, temos que pagar um valor absurdo de pedágio, hoje você vai a 

Gramado você paga R$ 2,00 (dois reais), no pedágio que vai de Novo Hamburgo à Gramado, e aqui 

você paga R$ 7,00 (sete reais) para um carro de passeio. Então isso é o fim, falta explicações, isso que 

queremos no Requerimento e na Moção, queremos que eles venham aqui, não tem cabimento, eu 

entendo que em dais de chuva, todas as elas, não só na 453, mas em todas as estradas, não é como no 

verão, só que falaram que fizeram uma base boa, na frente da Constru Schorr eles mudaram as faixas, 



sem sinalização, estamos pagando impostos, todos nós, os motoqueiros estão sofrendo acidentes, 

principalmente os motoqueiros, carros, ônibus, caminhões com pneus arrebentados, então é o fim, 

chegou a hora de fazermos uma reunião e resolver, ou abre a praça de pedágio e deixa tocar direto. Não 

tem condições desse jeito, se não vão fazer nada igual, deixa passar direto, não precisa cobrar dinheiro 

também de nosso Município. ” Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 

 

 

 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA: 

 

Gustavo Henrique Richter: “Quero saudar o Presidente, demais componentes da Mesa, 

Assessora Jurídica, demais funcionários da Casa, e as demais pessoas que aqui se encontram.  

em realçai a indicação eu fiz em relação ao gabinete odontológico no Posto do Passo de Estrela, é um 

pedido que eu venho fazendo desde o primeiro ano de mandato, já que existe o posto e existe a sala para 

que seja efetuada a instalação do gabinete odontológico, a gente sabe que diversas pessoas precisam e 

acabam usando o posto do centro, então já que existe esse posto no passo, eu acredito que seria muito 

bom porque iria desafogar o do centro das demandas e facilitaria para o pessoal que é da comunidade 

do passo. Em relação à indicação do calçamento comunitário que fiz juntamente com a Tamini, né 

Tamini, é um pedido que o pessoal vem nos cobrando em relação a isso, a gente sabe que as condições 

financeiras não são as melhores, e em todo o município todos queriam ter uma rua calçada, mas como 

a rua é estreita e curta o custo não seria tão alto, então se a Administração puder olhar com bons olhos 

e fazer o quanto ante isso, eu e com certeza a Tamini vamos agradecer, juntamente com o pessoal da 

rua. Em relação ao projeto de lei de aquisição de um carro, da Secretaria de Assistência Social e 

Habitação, né meu Secretário, é um dinheiro que voltaria para o Governo Federal e está sendo usado 

para compra desse veículo, e justamente pela grande demanda, que atende várias pessoas, a gente sabe 

que atende a casa de passagem, conselho tutelar, APAE, como a demanda é grande, acho que foi 

excelente a escolha a compra desse veículo, quero parabenizar o secretário pelo excelente trabalho que 

vem realizando e continue assim né, Ubirajara. Em relação a Moção de repúdio que a Casa fez, todos 

sabem da situação precária que a rodovia se encontra, e esses números que eles colocaram, como disse 

nosso colega Adriano, acho que não bate, né, Adriano, para quem arrecada R$ 5.798.713,37, e gasta R$ 

5.553.435,78, se seles realmente investissem esse valor, a estrada não estaria assim. Sobre o lixo verde, 

essa semana aproveitar que o tempo melhorou e se puder passar no nosso bairro né Tamini, e nosso 

colega José Carlos sabe também, está complicado, o pessoal aproveitou o tempo para fazer a poda e 

algumas ruas estão atrapalhando um pouco, então se o secretario conseguir fazer essa limpeza essa 



semana, o pessoal agradece. Da minha parte seria isso, Presidente agradeço o espaço. Uma boa noite”. 

 

Anastacia Maria Schuster Zart: “Boa noite à todos, saudar a mesa diretora, colegas 

Vereadores, colegas da Casas, pessoas que estão aqui, Senhor Ubirajara, Secretário da Assistência 

Social, Fausto, demais pessoas. Primeiramente eu queria falar um pouco do meio ambiente, hoje é o dia 

internacional do meio ambiente, houve diversas manifestações por aí, inclusive em Arroio do Meio se 

fez um dia da semente crioula, é um encontro regional que ocorreu hoje alusivo ao dia do meio ambiente. 

Até li algumas publicações em jornais, se olharmos ao nosso redor hoje, está sendo difícil de viver, e o 

agrotóxico está sendo ligar ao câncer, est sendo comprovado, e se nos olharmos nosso interior, nossa 

pessoas, trabalhadores rurais, eles precisam usar bastante veneno, a semente já vem com veneno, depois 

tem que passar de novo, então, não sei se é um dia de comemorarmos ou dia de nos preparamos para 

ver o que vai acontecer, um manifesto de nos preocuparmos com isso, quem está sendo prejudicado, 

sim, é o homem, mas a grande prejudicada é nossa mãe terra, ela não se prejudica sozinha, mas sim nós, 

seres humanos, então que pensamos um pouco no dia de hoje. A respeito da Moção, que a gente fez de 

repúdio à EGR, é lamentável, estamos sendo procurados pela população, questionados, eles querem 

abrir as cancelas, estão pressionando para a gente fazer, a gente sabe que não é bem assim ir lá abrir, a 

gente já conversou, a jurídica também falou, a gente já tentou organizar uma vez e as pessoas te 

questionam, e se acontecer alguma coisa? É uma questão que tem esse lado, mas, a gente fica muito 

triste, como se colocou aqui, faz meio ano que se fez o recapeamento e o asfalto está pior do que o 

anterior, antes não tinha tanto buraco, tiraram tudo, porque a base não está boa, mas fizeram a base de 

novo, e aí? Onde não tinha buraco, agora tem, e eles cortam, não é um buraco que se faz na terra, eles 

cortam, e eu fico muito preocupada, não está dando acidentes ainda, ou não estão sendo registrados, 

mas qualquer motoqueiro que entre em um buraco desses não tem como não cair e não se machucar, se 

quebrar. Eu acho que o a EGR está deixando muito a desejar com o usuário, ele está pagando e não 

estão fazendo nada ao usuário. Sábado pela manhã eu vi, estava atrás deles, e eles estavam colocando 

“montinhos” nos buracos, e chovendo, depois que o carro passa já sai aquele pó, claro que está chovendo 

agora, mas eu me refiro que eles fizeram o recapeamento todo e agora está pior que antes. Então, temos 

que sim fazer essa Moção e ver com as autoridades para ver o que pode ser feito. Vamos abrir as 

cancelas? Eu vou lá, eu sou parceira, por que eles têm que cobrar tanto e não temos direito? Só temos 

deveres, então esse é meu manifesto a respeito disso. Obrigada e boa noite.” 

 

Adriano Antônio Schneider: “Quero saudar o Presidente, Secretário Alan, Assessoria Jurídica 

Adriana, nossa Assessora Paula, Assessora “Josi”, ao nosso Secretário da Habitação, e a todos os 

Vereadores, e as pessoas presentes. Vou começar hoje pelo Secretário, gostaria de agradecer ao 



Secretário pelo ótimo trabalho que ele vem fazendo para o nosso Município na Habitação e Assistência 

Social, juntamente com o colega dele, o Fausto, onde que eu sei que é ruim correr atrás de recursos, tu 

vai atrás de recursos em Brasília, em Porto Alegre, e muitas vezes é em vão, sem ter resultado, mas 

quando a gente tem dinheiro na mão, temos que aproveitar ele, coisa que iria acontecer é voltar para a 

união esse dinheiro, que bom que vai ser investido esse dinheiro em um local que vai ser bem utilizado, 

para o pessoal que trabalha, Também quero agradecer pelas colocações que foram feitas nesse ofício 

que o Alan leu aqui, sobre o que foi feito, o que está sendo feito e o que será feito daqui para a frente na 

Assistência. Gostaria e agradecer, essa semana eu liguei para o Sadi Marques, do DAER, liguei semana 

passada, ele até riu de mim, disse que eu queria fazer estrada em dia de chuva, liguei essa semana, e 

disse que eu não vou parar enquanto não for feito e então ele disse que quando o tempo firmar ele vai 

fazer, ontem eu liguei de novo, aqui da Câmara, mas disse que iria começar hoje mesmo. Quero 

agradecer a Daniela, do São Miguel, que ele falou que está cobrando bastante, liga para ele, vai lá no 

DAER, pede da estrada, quando vai ser feito, as pessoas de fora estão até ajudando a cobrar, isso é 

bonito, tu vês o pessoal indo atrás para tentar resolver o problema, muitos criticam, mas também muitos 

vão atrás para resolver, muito bonito da parte dela. Quero falar sobre minha Indicação nº 017, da Estrada 

de Lotes até Picava Nova em Venâncio Aires, essa semana um “cara” de Lajeado que tem agropecuária 

foi três vezes para lá tentar passar, porque ele não conhece outro caminho, ele queria no arrozeiro, ele 

foi três vezes e não conseguiu passar, e ele disse que não chover quando foi, mas não adianta,  a agua 

empossa porque é uma baixada, então tem que colocar bueiros e levantar a estrada, como foi feito lá no 

Mauro Soares que foi levantada a estrada, parabéns à Administração por aquele empreendimento. Sobre 

a Proposição nº 006, mesma questão, antigamente foi feito com pedras, e lá é mesma coisa, choveu, não 

tem como passar carro pequeno, e o pessoal fica ilhado, tem muitos que trabalham em Lajeado, em 

Cruzeiro, e o pessoal não tem como passar, não tem como se locomover, para ter uma ideia, a Lagoa, 

que vou falar daqui a pouco, se fosse dar mais uma chuva, era uma semana sem passar, poderia ter sol 

uma semana, se tivesse chovido mais fica uma semana mais. Gostaria então, que lá no Zeca, fosse feito 

como lá no Mauro. Proposição nº 007 do sangradouro da Lagoa, ali meio metro resolver, não precisa 

bueiro e nada, só levanta meio metro a estrada e está resolvido, para atacar mesmo daí só se o rio ver, 

mas daí tranca tudo, senão “meio metro” já vai resolver o problema. O que eu vim falar hoje aqui foi 

sobre a EGR, sobre a RSC-453, liguei na sexta-feira para o Alan fazer o Requerimento, né, Alan? Esse 

Requerimento, também foi feita a Moção, esse Requerimento eu fiz baseado em muitas pessoas que me 

ligaram, reclamaram, eu também vi na semana passada quando passei, é uma “fiasqueira” o que estão 

fazendo com nossos munícipes, com todos, não dá para andar, não sei como não dá mais acidentes, em 

Venâncio deu um que saiu da ponte, final de semana deu um perto da BRF que derrubaram 4 metros de 

guard-rail, e ainda sem óbitos, graças a Deus, e quantos feridos deu só na semana passada? E muitos 



acidentes aconteceram por causa da estrada, até hoje tu enxerga porque não está chovendo, mas em dias 

chuvosos tu vai atrás e as luzes dos carros parecia que estava andando em uma trilha, desviando, é o 

fim,  no ano passado, ou em 2017 ou em 2015, eu fiz um pedido que liberassem as cancelas para os 

nossos Munícipes, a placa de Cruzeiro do sul não ter custos para nosso Munícipe, eles tem que cobrar 

de quem usa bastante a via, eles tem o pedágio lá, acho que foi arrecadado R$ 5 milhões, e foi gasto R$ 

5 milhões, acho um pouco duvidoso arrecadar R$ 5 milhões em uma rodovia, uma empresa ganhar R$ 

5 milhões e gastar com funcionário, carro, eles vão alegar que vão gastar com carro forte, segurança, 

mas não R$  5 milhões nesses primeiros meses do ano, eu sou tudo menos burro. Acho que isso é coisa 

de eles explicarem, no site eu coloco o que eu quero, escrever eu posso escrever tudo, agora fazer eu 

quero ver, nós precisamos respostas urgentes, eu estou aqui e vou até o fim nessa luta, eu quero saber, 

enquanto não tiver resposta completa não vou parar, vou atrás, estamos cansados de escutas, temos que 

fazer uma reunião e especificar o que será feito e como vai ser feito, vou dar um exemplo para vocês, 

ano passado estive fazendo a visita a meu tio em Cuiabá, Mato Grosso, e a estrada que liga Cuiabá ao 

Pantanal eram 25 centímetros de concreto, para terem uma ideia, com certeza não sai tão além do preço 

do asfalto que é colocado por aqui, que é 5 centímetros ou 10 centímetros, aí você pega 25 centímetros 

de concreto, faz uma estrada que garanto que nunca mais termina. Muito obrigado.” 

 

Jair Guerino Klein: “Saúdo o Presidente, saudando o Presidente saúdo os demais da Mesa, 

colegas Vereadores, Vereadoras, Ubirajara Marques, pessoal da Casa. Primeiramente falar da nossa 

Moção, vergonhoso, quero deixar aqui minha indignação com essa empesa, essa empresa que ganhou a 

licitação de fazer a estrada deveria ter as portas fechadas, e esse engenheiro que até atendeu a gente, 

deveria ser cassado, eu vejo que o pessoal cobra muito nós, Vereadores, tinha que ir para cima, abrir 

cancelas, acho que isso faz parte da Defensoria Pública, claro, a gente ajuda, mas é vergonhoso e ainda 

digo, licitação, gente, essa empresa tinha que ser lacrada as portas. Na última sessão não usei a tribuna, 

a convenção, quero agradecer r parabenizar aqui, agradeço aqui a todos os participantes do partido que 

confiaram seu voto, mas isso, de repente não e de agradecer porque a complicação é gente, quero dar 

os parabéns por confiar em mim. Queria aqui falar, o setor de obras, estão fazendo um tapa buraco aqui 

na cidade, a rua Frederico Germano Haenssgen, na entrada para a Nicolau Zart, tem um buraco que se 

um motoqueiro entrar dentro, deu para a bola, então queria alertar eles, para fechar esse buraco e 

aproveitar para entrar ali e na frente da escola tem um bueiro aberto, onde os alunos entram, tiveram 

que colocar um árvore pequena dentro para ninguém pisar dentro, e aproveitar e colocar as placas que 

estão no chão, na valeta, é uma coisa que peço sempre. Também queria a limpeza da calha da creche de 

São Rafael, Novos Caminhos, a água está saindo por cima, não tem calha, é época de cair folhas, então 

é interessante ir lá e fazer uma limpeza. Também quero aqui e parabenizara o “Vando” pela final do 



noturno na bocha pelo título. Era isso para hoje, só quero deixar aqui bem claro, Meu Deus gente, vamos 

ajudar.” 

 

José Carlos Eckert: “Boa noite a todos, cumprimentando o vice-presidente na Mesa, 

cumprimento os demais da Mesa, Vereadores, colegas, Secretário Ubirajara, Fausto, pessoal que nos 

assiste aí, são assíduos, parabéns para vocês, pessoal da Casa. Vou começar pela Moção de repúdio para 

a RSC-453, eu acho que como a Anastacia frisou, 6 meses é muito pouco, deve ter custado muito 

dinheiro, asfalto é caro, não sei o material que eles estão usando, mas a base, Anastacia, dificilmente 

eles mexem, a gente vê quando a gente passa, eles só tiram a camada de cima, a base eles não mexem, 

mas a camada não sei do que é, é descartável, fazem  hoje e amanhã tem que repor de novo, e uma ideia 

que eu tenho, de nós termos de acionar o Ministério Público com todos os Municípios da região, para 

termos força, porque é difícil, se estivermos unidos, Lajeado, Cruzeiro, Venâncio e Mato Leitão, Arroio 

do Meio também, mas Arroio do Meio está legal ainda, o nosso problema é de Lajeado em diante, até 

peço para essa  

Moção seja enviada às outras Câmaras da região, com o Ministério Público também , para chamarmos 

a EGR com o objetivo de melhorar essa RSC-453. O Gustavo falou também, né, Gustavo, do lixo verde, 

lá na rua da Divisa passaram o pessoal cortou e deixou meio caído na cerca, também é um pedido que 

quero fazer aqui, quando for fazer o recolhimento que dê uma passada na rua da Divisa. Sexta-feira 

estive lá na comunidade da Glucostark, tinha uma palestra “De Cara Limpa”, é uma palestra da 

Secretaria de Educação, juntamente com a Secretaria de Saúde, eu fui lá, e fiquei um pouco triste até, 

porque poucos pais estiveram presentes, pouquíssimos, não sei se tinha 10 (dez) casais de pais lá na 

Glucostark, um assunto tão sério como é a drogadição, eu achei que o pessoal deveria ter comparecido 

mais, porque para os pais quando acontece é complicado, eu achei boa a palestra com o Eduardo 

Kaufmann, só que achei que deveria ter mais participação da comunidade e dos pais, que nem sempre 

mora na Glucostark mas tem seus filhos lá.” 

 

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

Ordinária a realizar-se no dia 19 de junho de 2019, quarta – feira, no horário das 18h30min (dezoito 

horas e trinta minutos), na Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul. 
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