
 

 

 

ATA Nº 004/2020 
 

 

 

Aos 04 (quatro) dias do mês de março 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. Foi apreciada 

a ATA Nº 003/2020 da Sessão Ordinária do ano de 2020. Os vereadores receberam a Ata com ante-

cedência, com consequente leitura e análise, foi aprovada por unanimidade. 

EXPEDIENTE: Foram lidas correspondências recebidas no período de 20 de fevereiro a 04 de março 

de 2020, merecendo destaque: Ofício da Justiça Eleitoral – 29ª Zona Eleitoral, em resposta ao Ofício nº 

014/2020, informando que segundo consta no Cadastro Nacional de Eleitores, o Município de Cruzeiro 

do Sul, possui hoje 9.192 (nove mil centos e noventa e dois) eleitores aptos, 1.826 (mil oitocentos e 

vinte e seis) cancelados e 72 (setenta e dois) suspensos. Informando que o prazo para qualquer regula-

rização cadastral será até 06 de maio da corrente. Ofício do Grupo Escoteiro Centauro, convidando para 

a 14ª Edição do Viva Taquari Vivo, a ser realizado no dia 28 de março, no Clube Náutico Delta. Ofício 

da Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes, solicitando a cessão de uso do espaço da 

Câmara de Vereadores, no dia 09 de março, para reunião com os grupos tradicionalistas. Indicação nº 

008/2020 do Vereador Leandro Luis Olbermann: Indicando que a Administração Municipal, através do 

Setor de Trânsito, instale placas de sinalização para os motoristas diminuírem a velocidade, em ambos 

os sentidos, na rua Frederico Germano Haenssgen, nas proximidades da rua Theobaldo João Schneider, 

no bairro São Gabriel. Justificou, tendo em vista que o local é de difícil visualização para os motoristas. 

Possui entrada e saída de veículos tanto da rua Theobaldo João Schneider como de residências próximas, 

inclusive com entrada e saída de caminhões, o que oferece perigo a quem trafega, principalmente, com 

motoristas que trafegam em alta velocidade. Assim, para evitarmos acidentes, se faz necessária a  sina-

lização. Indicação nº 009/2020 do Vereador Gustavo Henrique Richter: Indicando que a Administração 

Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, instale uma parada de ônibus no entron-

camento entre a Rua da Divisa e a Rua Maria Elizabeth Giovanella, no bairro Passo de Estrela. Justifi-

cou, tendo em vista ser um anseio dos moradores da localidade, visto o forte calor e as chuvas, não 

tendo onde se abrigar. Indicação nº 010/2020 do Vereador Gustavo Henrique Richter: Indicando que a 

Administração Municipal, estude a viabilidade de instalar câmeras de videomonitoramento no centro e 



nas principais entradas e saídas da cidade. Justificou, no intuito de oferecer mais segurança aos muní-

cipes, coibindo ações dos criminosos e, da mesma forma, ajudar as autoridades a solucionar eventuais 

crimes, como roubos e furtos que ocorrem em nosso Município. Indicação nº 011/2020 do Vereador 

Celso Batista dos Santos: Indicando que a Administração Municipal, através da Secretaria de Obras e 

Serviços Urbanos, instale uma parada de ônibus na RS-130, na entrada que vai em direção à Linha 

Lotes. Justificou, tendo em vista que a parada foi destruída e os usuários de ônibus não possuem local 

adequado para se cobrirem de dias chuvosos ou ensolarados. Indicação nº 012/2020 do Vereador João 

Celso Führ: Indicando que a Administração Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urba-

nos e o Setor de Trânsito, recoloque as placas de sinalização no entroncamento das ruas Professor Ro-

meu Aloísio Sieben com a Theobaldo Carlos Pühl. Da mesma forma, proceder com roçada no local. 

Justificou, tendo em vista que as placas caíram durante o último temporal e, a roçada, pela pouca visu-

alização dos motoristas que por lá trafegam.  

ORDEM DO DIA:   

Projeto de Lei nº 187-04/2020 que ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 395-03/2003 E DÁ OU-

TRAS PROVIDÊNCIAS. O Projeto foi retido para mais estudos durante a reunião da Comissão de 

Constituição e Justiça, por sua complexidade. 

Projeto de Lei nº 188-04/2020 que CONCEDE REAJUSTE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-

RES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão: “Presidente, nada mais 

justo que esse aumento, concordo plenamente, só acho que porque o vale refeição não subiu, é o mesmo 

preço do ano passado, eu só digo, é bom, mas poderia ter aumentado o vale-refeição também, era isso 

que eu queria colocar. ” Em votação, o PROJETO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Projeto de Lei nº 001-04/2020 do Poder Legislativo que CONCEDE REAJUSTE NOS VENCIMEN-

TOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE VEREADORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Não houve discussão acerca do Projeto. Em votação, o PROJETO FOI APROVADO POR UNANI-

MIDADE. 

Projeto de Lei nº 002-04/2020 do Poder Legislativo que CONCEDE REAJUSTE NOS SUBSÍDIOS 

DOS SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Não houve discussão 

acerca do Projeto. Em votação, o PROJETO FOI APROVADO POR 7 VOTOS A FAVOR E 1 

VOTO CONTRA DO VEREADOR LEANDRO LUIS OLBERMANN. 



Projeto de Lei nº 003-04/2020 do Poder Legislativo que CONCEDE REAJUSTE NOS SUBSÍDIOS 

DO PREFEITO E VICE-PREFEITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Não houve discussão 

acerca do Projeto. Em votação, o PROJETO FOI APROVADO POR 7 VOTOS A FAVOR E 1 

VOTO CONTRA DO VEREADOR LEANDRO LUIS OLBERMANN. 

Projeto de Lei nº 004-04/2020 do Poder Legislativo que CONCEDE REAJUSTE NOS SUBSÍDIOS 

DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Não houve discussão 

acerca do Projeto. Em votação, o PROJETO FOI APROVDO POR 6 VOTOS A FAVOR E 2 VO-

TOS CONTRA DOS VEREADORES JOÃO CELSO FÜHR E LEANDRO LUIS OLBERMANN. 

Proposição nº 006/2020 do Vereador Leandro Luis Olbermann, solicitando que a Administração Mu-

nicipal, através da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, realize a construção de novos banheiros 

e um refeitório na EMEF São Felipe. Se faz necessário, tendo em vista o aumento de alunos na escola. 

Sendo assim, com melhorias nas instalações, ofereceremos mais conforto às crianças que frequentam e 

dando mais tranquilidade aos pais. No espaço para comentário adicionais do autor: “Eu visitei a escola 

na semana passada, e com o aumento de alunos, é necessário mais banheiros e refeitório, porque os 

alunos estão se alimentando em cima das classes, então é com urgência que peço que isso seja feito.” 

Em votação, a PROPOSIÇÃO FOI APROVADA POR UNANIMIDADE.     

Proposição nº 007/2020 do Vereador Adriano Antônio Schneider, solicitando que a Administração 

Municipal, estude a possibilidade de instalar um letreiro com os dizeres “Eu (coração) Cruzeiro do Sul”, 

no trevo de acesso ao Município. Fazemos essa sugestão, no intuito de proporcional um novo visual a 

entrada de nossa cidade, bem como, um novo ponto turístico a nossos munícipes e visitantes. Válido 

salientar o destaque pelo coração, simbolizando o amor que temos por nossa terra. Ainda, sugere-se que 

o letreiro seja iluminado, para que durante à noite possa ser visualizado, proporcionando ainda mais 

interação. Uma obra pequena, mas de grande relevância para valorizarmos nosso Município e o turismo 

local. Em votação, a PROPOSIÇÃO FOI APROVADA POR UNANIMIDADE.     

 

Proposição nº 008/2020 do Vereador João Celso Führ, solicitando que a Administração Municipal, 

através da Secretaria de Estradas, faça a roçada e limpeza das valetas nas estradas do interior do Muni-

cípio. Justificou, tendo em vista que a vegetação está invadindo as estradas. Assim, deve-se aproveitar 



o tempo seco para proceder com o trabalho, sendo que estamos chegando próximo ao período de in-

verno, que não será possível efetuar esse tipo de serviço. Em votação, a PROPOSIÇÃO FOI APRO-

VADA POR UNANIMIDADE.     

 

Requerimento nº 004/2020 do Vereador Adriano Antônio Schneider, solicitando que a Mesa Diretora 

da Câmara de Vereadores enfie ofício a EGR -  Empresa Gaúcha de Rodovias, seja enviado ofício à 

EGR – Empresa Gaúcha de Rodovias, solicitando a isenção total dos veículos emplacados em Cruzeiro 

do Sul na praça de pedágio do Município, localizada na RSC-453. É notório de todos que a situação da 

rodovia RSC-453 é alarmante, sendo cobrado uma tarifa altíssima e sem nenhum retorno ao usuário. 

Outrem, diversos munícipes cruzeirenses precisam utilizar o pedágio para ir trabalhar, muitos 

produtores precisam buscar insumos e posteriormente escoar sua produção, motoristas profissionais de 

caminhões e ônibus utilizam a rodovia pagando tarifas exorbitantes e, reforçando, sem nenhum retorno. 

As tarifas iniciam de R$ 7,00 para veículos de passeio e utilitários com 2 eixos e até R$ 24,90 para 

veículos comerciais com 6 ou mais eixos, considerando que o trecho possui cerca de 30 quilômetros 

entre Lajeado e Venâncio Aires e, se analisarmos o volume de tráfego do mês de setembro de 2019 (o 

último disponibilizado no sítio digital da EGR), passaram 188.413 (cento e oitenta e oito mil e 

quatrocentos e treze) veículos durante o referido mês. Um grande fluxo e um montante considerável 

arrecadado, se contarmos todo o ano, ainda mais, o que, deve propiciar melhorias na rodovia, o que não 

estamos conseguindo visualizar. Já realizamos esse pedido anteriormente, contudo, como as condições 

da rodovia não melhoraram como o esperado, solicito novamente que o quanto antes sejam isentados 

todos os veículos emplacados em Cruzeiro do Sul.  Em votação, o REQUERIMENTO FOI 

APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Requerimento nº 005/2020 do Vereador João Celso Führ, solicitando que a Mesa Diretora da Câmara 

de Vereadores, enfie ofício à Administração Municipal, solicitando a presença do Secretário de 

Assistência Social e Habitação, Ubirajara da Silva Marques, para esclarecer acerca das doações de 

alimentos que foram arrecadados durante a 7ª Expo Cruzeiro e Festa do Aipim e sobre o andamento dos 

trabalhos da Secretaria. Se faz necessário, para dar transparência à população. Em votação, o 

REQUERIMENTO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Requerimento nº 006/2020 do Vereador João Celso Führ, solicitando que a Mesa Diretora da Câmara 

de Vereadores, envie ofício à Administração Municipal, solicitando a presença do Secretário de 

Agricultura e Meio Ambiente, nesta Casa, para dar as devidas explicações sobre os fatos ocorridos nos 



arroios São Rafael e Sampaio, acerca da grande mortandade dos peixes. Se faz necessário, devido as 

grandes cobranças da comunidade, pois esses arroios possuem extrema importância. Tendo em vista 

que a maioria dos produtores utilizam essa água para seus animais. Em votação, o REQUERIMENTO 

FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA:   

 

Vereadora Anastacia Maria Schuster Zart: 

“Quero saudar a Mesa Diretora na Presidência do Adriano, demais Vereadores, pessoas que se 

encontram aqui, principalmente os professores, reivindicando os seus direitos novamente, né, pessoas 

aqui, Secretário Ubirajara. Primeiramente queria colocar sobre as indicações que estão acontecendo por 

parte de colegas Vereadores, na Sessão passada até o colega Leandro, hoje novamente foi feita uma 

Proposição, referente as roçadas, realmente esse nosso interior está bem esquecido, então que se fosse 

observar e ir atrás, como o colega “Monga” colocou, de fazermos nesse verão ainda, porque tem estradas 

estreitando, quase um carro não passa pelo outro, a gente anda nesse interior, então que o Secretário 

fosse observar e faça, é o mínimo que o povo exige no interior. Sessão passada também tivemos a 

presença da Secretária de Educação, Anelise Assmann, eu não usei a Tribuna, sempre admiro a postura 

dela, de falar, de colocar, ela é bem profissional, como ela coloca as questões, mas por outro lado, a 

gente sabe que tem coisas que devem ser ajustadas, essa questão da Escola São Felipe, da aglutinação 

de alunos, isso tem que ser revisto com mais atenção, a gente de novo conversou com os pais, são três 

comunidades que irá acontecer isso, mas a Escola São Felipe que será mais atingida, acho que são 

muitas crianças que ainda poderiam ficar em dois turnos, mas uma coisa que quero relatar aqui, quando 

se tem uma decisão, se vem aqui e diz que é assim, não se conversa mais, isso que as vezes eu fico 

invocada, dela ser uma pessoa tão profissional, mas no momento que a gente tem que sentar e conversar 

com a comunidade, certamente sentaram, mas assim, já estão com a proposta pronta, então que fosse 

avaliado mais essa questão dos pais, a gente teve filhos pequenos, hoje são grandes, essa decisão foi 

muito rápida e deveriam ter ouvido mais a comunidade ou a Escola São Felipe. Falando do pedágio, da 

praça, eu largaria foguete se você conseguiria isso, nada contra, nada contra de você fazer esse 

Requerimento novamente, porque a gente também faz, pede, mas, eles não estão nem aí para nós, agora 

a gente queria essa rótula, o que fizeram? Fizeram aquela coisa, nem sei como chama, para reduzir a 

velocidade, mas passam em alta velocidade igual, só parar um segundo para acompanhar lá, na semana 

passada estávamos lá novamente, olhando e conversando, mas nada, só estão querendo o dinheiro, nós 

temos os nossos caminhões que passam todos os dias e pagam, até na semana passada uma senhora me 

procurou, que mora desse lado, e agora ela foi cortada só, eu disse, me desculpa, mas leva a 

documentação do carro lá, porque ela trocou, mas a gente sabe que o pessoal do lado de ca não estão 



recebendo, nós moramos dentro da praça e não conseguimos, mas seria louvável se você conseguisse, 

ou a Administração, nós juntos, porque todos estão trabalhando para isso. ExpoCruzeiro, estava o Jean 

aí e sua equipe, prestação de contas, muito boa, mas o que me indigna um pouco é essa questão, que faz 

a festa, foi realmente bonito, mas não vai se ter um resultado, só tem um resultado o dinheiro que sai da 

Administração, mas e o lucro dessa empresa? Qual o lucro que ela teve? Ela tirou dinheiro aqui do nosso 

Município. Ele deixou bem claro que não tem como, não avaliaram ainda, que não teriam resultado 

ainda, mas estão prontos para a próxima. Eu acho que eles deveriam fornecer um resultado para nós, 

aqui na Câmara, para o povo de Cruzeiro do Sul, dando lucro ou não, tem que ser apresentado. Quero 

saudar também a Secretária de Saúde, Aline Henz, que está a frente da Secretaria, que cuide e com 

muito carinho administre a Secretaria de Saúde e a saúde do povo de Cruzeiro. Falando dos CC’s 

(Cargos de Confiança), os colegas negaram o Pedido de Informação, cada um é livre, como a gente 

falou antes, mas fomos muitos questionados na rua, porque negar uma autorização para a Administração 

passar para nós as informações, claro, os colegas colocaram aqui que tem no site, no portal da 

transparência, mas a gente sabe que muitas pessoas não tem acesso, principalmente idosos no interior, 

e não custaria nada de dar o nome dos CC’s, o que ganham e relatar para nós aqui, são informações 

muito importantes que daqui a pouco teriam acesso. E daí, questionam assim, o por que disso? As 

pessoas nos perguntavam, e eu disse, pergunte aos colegas Vereadores, ou para a Administração, se foi 

por parte deles, eu até coloquei, eu estou no terceiro mandato, mas nunca fui contra um Pedido de 

Informações, vale pensar nisso. Até o colega Adriano colocou, fiz um parêntese aqui, que viria muitos 

pedidos de informações nesse ano eleitoral, não sei porque, nós vamos pedir se tiver necessidade, senão, 

não. E essa semana também, teve uma reunião da comissão que está à frente da RS-130, até passaram 

alguns dados para nós, até posso citar, o “Kiro” que está aqui, a Daniela, o Tomas, o Prefeito, o Vice, 

então sentaram mais uma vez para ver da continuidade do asfalto na RS-130, São Miguel, e também 

relataram assim, que talvez nós não estamos se empenhando, mas a gente está, o que queremos, até foi 

feito agora ou está sendo feito, vamos pedir dinheiro e precisamos de algo, um “eboço”, para podermos 

apresentar, agora acho que vai sair, até tem agendado uma reunião para semana que vem, até vamos 

juntos, vamos tentar concretizar esse asfalto até Mariante, até nosso fim, que é Cruzeiro. Dia 08 temos 

o Dia da Mulher, mulheres importantes que estão aqui, acho que sempre temos que nos empenhar mais, 

colocar o nome nosso a frente das situações, muitas vezes ficamos atrás, então deixo minha mensagem 

aqui: “Muitas mulheres famosas e muitas outras desconhecidas, esquecidas das que vieram antes, 

aplainando terreno e orientando nossos passos, nesse dia internacional da mulher, nesse domingo, vamos 

comemorar com todas as mulheres, de todos os tempos, de todos os espaços, que contribuíram para 

construir a história das mulheres na sociedade, que saibamos reconhecer as lutas, as conquistas, os 

sonhos, dessas mulheres, e das mulheres de hoje, que nos precederam nessa história irrepetível, que é a 



vida, para hoje e para sempre, gratidão, alegria, esperança, e o futuro mais justo, solidário, participativo 

e afetuoso para mulheres e homens.” Feliz dia Internacional das mulheres, a todas as mulheres, aqui a 

colega, colegas, e as pessoas que estão aqui. Também convidar para o dia 16 de março, nosso Município 

faz uma promoção, um encontro, que acontecerá na comunidade Católica, que está sendo promovida 

pela Secretaria da Saúde, quem está à frente acredito que é a Valdirene, então também faço esse convite 

as mulheres, e também teremos o encontro regional das mulheres agricultoras, dia 08, em Santa Clara. 

Obrigada” 

 

 

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

Imprensa, os presentes, as professoras, o Secretário Ubirajara, o Leandro Johner, o “Kiro” suplente de 

Vereador, minha saudação. Começando por ti “Kiro”, fez um ótimo trabalho enquanto eu estava na 

minha licença, pelo menos mostrou que tem potencial. Começando pelos Requerimentos, 006 que 

convoco o Ubirajara, nosso Secretário da Assistência Social e Habitação, primeiro que foi um belo gesto 

que o senhor fez, arrecadando alimentos na Expo Cruzeiro, mas como é um belo gesto, sempre tem 

alguém ou algumas coisas que surgem dúvidas, então estou chamando o Senhor para esclarecer algumas 

dúvidas, a quantidade de alimentos arrecadado, para quem foi, a quantidade, são cosias que a gente ai 

discutir com a presença do senhor. Sobre o outro Requerimento, que estou chamando o pessoal do meio 

ambiente e da agricultura, é um caso bem mais sério agora, vocês não tem noção o que está acontecendo 

nos nossos arroios, a gente quer ver o que está acontecendo, porque está acontecendo e quem está 

fazendo, então esse pessoal que está à frente, no meio ambiente e na agricultura, deve ter alguma coisa 

para explicar cara nós, porque vocês não tem ideia do que vaia acontecer se a gente continuar nesse 

ritmo destruindo a nossa natureza, vai demorar 10 (dez) anos para os arroios se recuperaram com essa 

mortandade de peixes, negócio está ficando alarmante, tem gente não se preocupando com a água, mas 

tem Município vizinho nosso que está praticamente ficando sem água, acho que está na hora da gente 

levantar a cabeça e procurar soluções para isso, não podemos deixar isso acontecer. E já aproveitando 

que o Secretário da Agricultura está presente, para ele esclarecer aos colonos também, que o Município 

entrou em situação de emergência por causa da estiagem, os colonos estão pedindo como está a situação, 

como vai funcionar, quem vai ajudar, quem vai auxiliar, são perguntas que hoje a gente não sabe dar 

para eles, então nada mais justo eles virem aqui explicar para nós para que possamos passar para os 

colonos, que foram tão prejudicados agora nessa seca, você não fazem ideia o que estão passando, então 

esses Requerimentos que foram aprovados por unanimidade pelos colegas, é válido salientar isso 

também, então que se façam presente. Sobre o Projeto 187, sobre o aumento dos professores, a gente 

discutiu na Comissão, e por isso a Comissão está aí, para reunir e discutir o Projeto antes da Sessão, e 

foi unanimidade, a gente decidiu que o Projeto deveria ficar retido para mais estudos, porque depois 



que está aprovado, não tem mais o que fazer, então a gente discutiu ele bem, anotou os pontos, e vamos 

fazer essa reunião que o Presidente já convocou, com esse pessoal. Da Proposição 008, já venho falando 

faz tempo, não sou Secretário, não quero me interferir no trabalho deles, não gosto quando se metem 

no meu também, eles são profissionais que tem que saber, só que se o momento agora é de roçar e limpar 

as valetas, por que não fazem? Para arrumar desculpa depois que está molhada? Não sei não gente, aí 

tem outra coisa, mas acho que o momento de fazer isso aí, recuperar as nossas estradas, deixar elas 

prontas para o inverno que está chegando, para não estar tão ruim e não chegar reclamações, porque as 

reclamações antes de chegar no Prefeito, no Secretário, ela chega em nós, e daí estamos aí, não podemos 

pegar a máquina, não podemos pegar material, então isso, além de críticas, são sugestões para que eles 

possam trabalhar diferente. Para hoje seria isso, obrigado. ” 

 

Vereador Gustavo Henrique Richter: “Saúdo o Presidente da Casa Adriano, demais colegas, 

Assessora Jurídica, funcionários da Casa e demais pessoas que se encontram. Como na última Sessão 

não usei a Tribuna, quero comentar um pouco sobre o pedido que fiz, sobre instalar câmeras de 

videomonitoramento no cemitério municipal, porque é devido aos últimos acontecimentos que são 

lamentáveis, não foi só lá, foi no particular e no interior também, a Polícia Civil até emitiu uma nota 

que eles estão investigando e quem tem suspeitos, mas até agora nada de solução, então acho que está 

mais do que na hora de dar um basta nessa situação, não é só lamentável, é revoltante essa situação. 

Agradecer a Administração Municipal pela pintura no quebra-molas em frente a creche Jacob Sehn que 

foi um pedido que fiz e prontamente foi atendido pelo Nécio que é o chefe do Setor de Trânsito. Nessa 

Sessão também fiz o pedido para instalação de câmeras nos principais acessos da cidade e na área central 

para coibir um pouco os assaltos que vem ocorrendo, é um pedido que o pessoal do comércio e os 

moradores estão fazendo. Outro pedido da parada de ônibus entre a Rua da Divida e a Maria Elizabeth 

Giovanella, pedido que os moradores fizeram, visando proporcionar um maior conforto para as pessoas 

que precisam utilizar o ponto de ônibus para ir estudar e trabalhar. Quero agradecer também o Secretário 

de Estradas pelos reparos que foram feitos na João Schardong, em parte dela com resto do asfalto, tem 

um grande fluxo de veículos e caminhões, a situação está bem crítica porque está bem seca em relação 

a poeira, e é uma situação que vem ocorrendo em anos e anos, e a gente espera que num futuro próximo 

a Administração possa calçar essa rua também. Deixo um pedido também para a Secretaria de Obras e 

Serviços Urbanos, para que seja efetuada serviço de roçada na João Schardong e na Relindo Dullius, 

porque a vegetação está tomando conta das ruas, o que está dificultando o trânsito. Na última segunda 

tivemos a inauguração do gabinete odontológico no Passo de Estrela, foi um pedido que eu havia feito 

há mais tempo, quero agradecer a Administração, será de suma importância para a comunidade, e com 

certeza irá desafogar um pouco aqui no centro. Em relação ao Requerimento do colega João Celso, eu 



e o ex colega e hoje Secretário, Ubirajara, estivemos na semana passada no camping do Sarandi, 

conversamos com o proprietário, o senhor Nilson Dullius e sua esposa, e um outro morador, e a gente 

analisou um pouco e a situação está bem crítica, ele relatou que fazem 18 meses que essa situação vem 

ocorrendo, e até agora nenhuma providência foi tomada, até o pessoal do Meio Ambiente foram junto, 

o Diego e o Anael, e até comentaram com ele que assim que tivesse algum vestígio fosse avisado o 

quanto antes, porque a análise tem que ser feita logo, se não depois vai tudo embora e não se coleta mais 

nada, segundo eles também, emitiram uma nota ao órgão responsável e ainda não obtiveram resposta, 

então  a gente torce que logo seja solucionado, porque está bem crítico. Anastacia já comentou, dia 08, 

dia Internacional da Mulher, quero deixar aqui um feliz dia à todas. Boa noite a todos. ” 

 

Presidente Adriano Antônio Schneider: “Quero saudar o Vice-Presidente José Carlos Eckert, os 

Vereadores, Vereadoras, Assessores, ao meu ex colega Auri Soares, as professoras que estão lutando 

pelo que é delas, Secretário Ubirajara, Leandro, a Dani de São Miguel, o “Kiro” e as demais pessoas 

que se encontram. Vou começar pelo suplente de Vereador, o “Kiro”, eu não podia deixar em branco, 

nenhum Vereador comentou da situação, achei que todos iriam comentar hoje, mas nenhum comentou, 

Vereadores não fazem dever de casa, Vereador, você acha que fazer o dever de casa é pedir para comprar 

um carro de cem mil reais? Isso que o senhor acha? Para usar meia dúzia de vezes por ano, Vereadores 

comprar um carro para usa meia dúzia de vezes no Município. Acho que o senhor está enganado, somos 

entre 9 (nove) Vereadores, suplentes, estão aqui, todos lutando por um objetivo, fazer Cruzeiro do Sul 

cada vez melhor, ninguém está aqui para bonito, vamos continuar todo mundo junto trabalhando porque 

a gente tem um objetivo só, que é trabalhar pelo Município. Você foi muito mal em usar essas palavras, 

Vereadores não fazem o dever de casa, então fazem sim, e muito bem feito, e os 9 (nove), me desculpe, 

mas eu tinha que dizer, e quando eu tenho que dizer uma coisa eu digo na cara, não olho para o lado. 

Sobre a RS-130, a Anastacia colocou antes, venho lutando a anos, vocês sabem disso, tem um Vereador 

de São Miguel que está lutando, tem a Dani, tem várias pessoas que lutam, e não é para beneficiar um 

Vereador ou outro, é para beneficiar os nossos munícipes daquela localidade, sempre estive a favor da 

comunidade de São Miguel, da 130, se nós pudesse asfaltar, se tivermos verba para asfaltar, vamos 

tentar o quanto antes, se não tentar, não vamos conseguir nunca, e não só dois ou três, vamos todos 

juntos, os nove juntos são mais fortes. Sobre o meu pedido “Eu Amo Cruzeiro do Sul”, já que não temos 

pórtico de entrada em nosso Município, eu acho que ficaria lindo, está lá o trevo, quem vem de Lajeado 

para Cruzeiro do Sul, bem no meio, não é eu que vou decidir onde será colocado, mas já que a gente 

não tem pórtico de entrada, teria um atrativo a mais par as pessoas tirarem fotos, chegarem lá no local, 

iluminado, é isso que temos que trazer, trazer melhorias ao nosso Município, eu não tive essa ideia, uma 

pessoa que pediu. Pedágio da RSC-453 é uma vergonha, fico indignado, antigamente foi feito por um 



Prefeito, vice-Prefeito e outras pessoas envolvidas, isso nunca deveria ter acontecido, deveria ter 

mandado embora, além de não ganhar nada, estamos perdendo, não temos estrada, não temos nada, 

agricultores não conseguem passar porque tem que pagar pedágio, uma pessoa da Boa Esperança, para 

ter ideia, tem que fazer toda volta ou passar pedágio para ir no borracheiro no Mate Amargo, a senhora 

não pode se manifestar, não dou aparte para a senhora, então assim, a pessoa deve fazer a volta ou passas 

pedágio,  quero dizer que sou contra o pedágio, quero respostas de novo sobre essa questão. Sobre a 

questão dos salários do Legislativo, eu não tive interesse de colocar o projeto, mas pela legislação exigir, 

está na lei, e também por alguns Vereadores pedirem para colocar em pauta, coloquei, como colega João 

Celso Führ e colega Leandro também se posicionaram, eu sou contra 100% do aumento ao salário, não 

só aos Vereadores, mas ao Prefeito, Vice-Prefeito e aos Secretários,  desculpe dizer, eu não podia votar 

porque sou Presidente, se eu fosse votar, votaria contra a esses aumentos, e eu falei isso ao Prefeito, 

cada um tem seu posicionamento, esse é o meu. Mas a coisa mais importante, eu tenho aqui salvo, para 

ninguém esquecer disso, eu sou que já ajudei, vou ajudar quando mais conseguir, e peço para todos 

vocês darem uma ajuda a Lívia, ela precisa arrumar 9 milhões de reais, e vai ter um evento em Cruzeiro 

do Sul, todos pela Lívia, Cruzeiro do Sul está contigo, dia 05 de abril, às 14 horas, no Parque 

Poliesportivo Municipal, todo valor arrecadado será revertido para Lívia, diversas atrações, comes e 

bebes, tudo por ela. Muito obrigado. ” 

 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente Adriano Antônio Schneider convidou a todos para a 

Sessão Ordinária a realizar-se no dia 18 de março de 2020, quarta – feira, no horário das 18h30min 

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

SALA DE SESSÕES DA CÂMARA DE VEREA-

DORES DE CRUZEIRO DO SUL/RS, AOS 05 

DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020. 

 

 

 

LEANDRO LUIS OLBERMANN                                     ADRIANO ANTÔNIO SCHNEIDER 

           Primeiro-Secretário                   Presidente da Câmara de Vereadores 


