
 

ATA Nº 023/2019 

 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro 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 021/2019 da última Sessão 

Ordinária do ano de 2019. Os Vereadores receberam a ATA com antecedência, com 

consequente leitura e análise, foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Foram lidas 

as correspondências recebidas no período de 05 a 18 de dezembro de 2019, merecendo 

destaque: Ofício do Tribunal de Contas do Estado, comunicando a decisão referente às 

contas de Governo deste Município, exercício de 2017, está disponível e pode ser 

examinada para posterior julgamento. Ressalta-se que o parecer prévio emitido pelo 

Tribunal de Contas sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar somente deixará 

de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. Ofício dos 

familiares do homenageado José Schossler, por meio de Adriana Isabel Schossler, 

solicitando a o uso da Tribuna desta Casa para fazer a homenagem. Ofício do Município de 

Cruzeiro do Sul, solicitando a disponibilização das dependências desta Câmara de 

Vereadores, para realização de Assembleia Geral do Condomínio Avícola Cruzeiro do Sul, 

no dia 23 de dezembro de 2019, às 10 horas. Requerimento feito por solicitação do 

Presidente desta entidade. Indicação nº 027/2019 do Vereador Gustavo Henrique Richter, 

solicitando à Administração Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, 

que seja feita a pintura do quebra-molas na rua Rubem Feldens, em frente à Igreja Nossa 

Senhora de Fátima, no bairro Passo de Estrela. Justificou a necessidade da pintura, devido 

a solicitações de moradores e motoristas que trafegam pelo local, tendo em vista que n]ao 

há visibilidade suficiente, principalmente à noite.  

 



ORDEM DO DIA: 

Projeto de Lei nº 179-03/2019 do Poder Executivo que DISPÕE SOBRE O SISTEMA 

ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Vereador Leandro Olbermann solicitou Pedido de 

Vistas para mais estudos acerca do Projeto. Em votação, o Pedido de Vistas foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Projeto de Lei nº 180-03/2019 do Poder Executivo que ATUALIZA 

MONETARIAMENTE A BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS 

PARA O EXERCÍCIO DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão: 

Vereador João Celso Führ: “Presidente, olhando pela lei anterior, ano passado era 5%, 

hoje baixou, é 3,5%, é um bom sinal, é isso que eu tinha que colocar olhando pela lei do 

ano anterior. ” Presidente José Carlos Eckert: “A inflação foi um pouco aquém, um 

pouco mais baixa, tem que ter algum índice que regula, IGPM algo nesse sentido não pode 

sair fora. ” Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Projeto de Lei nº 181-03/2019 do Poder Executivo que INSTITUI E OFICIALIZA O 

CALENDÁRIO DE EVENTOS PARA O ANO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE 

CRUZEIRO DO SUL. Em discussão: Vereador Leandro Luis Olbermann: “Presidente, 

tem que fazer uma correção no mês de junho, no dia 06 café colonial Paróquia Evangélica 

Martin Luther Centro, dia 13 café colonial Paróquia Evangélica Martin Luther Centro, dois 

eventos iguais no mês. ” Vereadora Anastacia Maria Schuster Zart: “Em São Rafael vai 

entrar como uma emenda, faltaram algumas datas, isso é importante para sabermos as 

datas, as comemorações, então a gente tem claro, olha no calendário e tu já fixa, até para 

ter respeito entre as comunidades. ” Vereador Jair Guerino Klein: “Esse projeto é mito 

bom, mas eu lamento pela falta de respeito entre uma comunidade e outra, isso sempre vai 

acontecer e sempre aconteceu, tem alguma festa e outra comunidade faz no mesmo dia, e 

também muitas comunidades não vieram aqui, sei que foi dado tempo, foi avisado a 

semanas, sei que tem comunidade que tem festa grande e não tem aqui, como a jurídica 

falou, isso tem que ser mais rígido para colocar isso em dia.” Vereador Celso Batista dos 

Santos: “Nesse caso entra as sociedades, não sei se entra comunidade junto, tem 

comunidades que tem sociedades junto, fazem parte, como o XV (quinze) de Novembro 



tem a São Pedro e o Esporte Clube XV (quinze) de Novembro, as vezes a sociedade faz 

evento na mesma data que a comunidade, tem que ser cobrado.” Vereadora Anastacia 

Maria Schuster Zart: “Aqui coloca as sociedades e as comunidades também, tanto a 

comunidade católica como a evangélica. Coloca as duas juntas. ”                                           

A Vereadora Anastacia Maria Schuster Zart propôs uma Emenda modificativa ao Projeto, 

incluindo algumas datas no Calendário de Eventos 2020: 15 de março: Inauguração da 

nova estrutura e encontro de ex-moradores e jogadores de São Rafael; 25 de abril: Jantar 

baile de Kerb em São Rafael; 05 de julho: Festa do Colono em São Rafael; 27 de setembro: 

Festa do Padroeiro em São Rafael. Em votação, a Emenda foi APROVADA POR 

UNANIMIDADE.                                                                              

O Vereador Adriano Antônio Schneider propôs uma Emenda Modificativa ao Projeto, 

incluindo algumas datas no Calendário de Eventos 2020: 03 de maio: Festa da 

Comunidade de Linha Sítio; 26 de setembro: Tradicional Baile de Kerb de Linha Sítio. Em 

votação, a Emenda foi APROVADA POR UNANIMIDADE.                                    

Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Projeto de Lei nº 006-03/2019 do Poder Legislativo que DENOMINA LOGRADOURO 

PÚBLICO COMO RUA JOSÉ SCHOSSLER A ATUAL RUA “M” NO BAIRRO 

VILA CÉLIA. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Projeto de Lei nº 007-03/2019 do Poder Legislativo que DENOMINA LOGRADOURO 

PÚBLICO COMO RUA SALVELINO FRANCISCO DE VARGAS A ATUAL RUA 

“SEM NOME” NO BAIRRO VILA CÉLIA. Em votação, o Projeto foi APROVADO 

POR UNANIMIDADE. 

Moção nº 003/2019 – MOÇÃO DE APOIO À EMATER/ASCAR. Autoria de Leandro 

Luis Olbermann, Adriano Antônio Schneider, Anastacia Maria Schuster Zart, Celso Batista 

dos Santos, Gustavo Henrique Richter, Jair Guerino Klein, João Celso Führ, José Carlos 

Eckert, Leandro Luis Olbermann e Tamini Dalmoro Azevedo. Em votação, a Moção foi 

APROVADA POR UNANIMIDADE. 

 

 



 

 

 

Pedido de Licença nº 005/2019 do Vereador João Celso Führ, solicitando que lhe seja 

concedido LICENÇA para tratar assunto de interesse particular, conforme artigo 18, item I, 

alínea “B”, no período de 30 (trinta) dias a contar de 1º de fevereiro de 2020, com a 

convocação do suplente na forma do artigo 19 do estatuto regimental desta Casa.                                      

Em votação, o Pedido de Licença foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 

 

Em seguida o Presidente solicitou a leitura dos nomes componentes da Chapa Única 

inscrita para a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores para o ano de 2020 (dois mil e 

vinte) que são: para Presidente da Mesa: Adriano Antônio Schneider, para 

Vice-Presidente: José Carlos Eckert, para Primeiro-Secretário: Leandro Luis 

Olbermann, para Segundo-Secretário: Gustavo Henrique Richter. A Assessora Jurídica 

procedeu com um sorteio da ordem de votação para a eleição da Mesa Diretora da Câmara 

de Vereadores para o ano de 2020 (dois mil e dezenove). Colocada em votação a Chapa 

Única, iniciando com o Vereador Celso Batista dos Santos, Tamini Dalmoro Azevedo, 

Adriano Antônio Schneider, Anastacia Maria Schuster Zart, Gustavo Henrique Richter, 

João Celso Führ, Jair Guerino Klein, Leandro Luis Olbermann e José Carlos Eckert. A 

Chapa Única foi aprovada com 8 (oito) votos a favor e 1 (um) contra do Vereador Jair 

Guerino Klein. A Chapa Única tomará posse conforme o Regimento Interno, em seu 

Artigo 11, no dia seguinte ao término do mandato da atual Mesa Diretora 

 

USO DA TRIBUNA: 

Adriana Isabel Schossler (familiar do homenageado José Schossler): “Excelentíssimo 

Senhor José Carlos Eckert, Presidente desta Casa, em seu nome saúdo a toda Mesa, demais 

Vereadores e Vereadoras, senhores e senhoras aqui presentes, em especial minhas irmãs 

que estão aqui para a homenagem e a Donaite e sua filha que estão aqui para prestigiar a 

homenagem do nome de rua Senhor Salvelino Francisco de Vargas, o popular “Savi”. 

Família, é onde começa a nossa história, em nome da família de José Schossler, coube-me 

a honra de agradecer esta homenagem que a Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul lhe 



oferece e que neste instante se concretiza. Desta grata iniciativa, do Vereador José Carlos 

Eckert e aprovada pelos demais membros da Câmara de Vereadores e com o 

consentimento dos moradores que assinaram o abaixo-assinado, homenagem que tanto nos 

comove, de coração para coração, e sobretudo, de coração grato, confortável e alegre por 

essa homenagem tão simples quanto profunda em seu conteúdo. As cidades, como os 

homens, têm muitas dimensões, e uma delas só se mede com coração e com espirito. Essa 

cidade, sob tantos aspectos central em minha existência, passa ter de agora em diante um 

altar na minha vida, posso, apenas para dar significado real desta justa homenagem, dizer, 

toda minha vida pública, ponteada, não só de desenganos, mas também de homenagens e 

exaltações, nada me tocou e me comoveu tanto como essa, embora, indiretamente, e talvez 

por isso, nos é prestada neste momento a aprovação do Projeto de Lei nº 006-03/2019, que 

denomina rua José Schossler a atual rua “M” no bairro Vila Célia, cidade de Cruzeiro do 

Sul, nosso berço, cidade que consideramos como nossa grande família, por isso, não é só a 

filha de José Schossler que está aqui, é a descendente desta cidade, digna dos que 

homenageiam a memória de nosso pai. Nossa família acredita, que onde sua alma estiver, 

em campos Elíseos ou espalhados pelo universo material, dentro da sua natural modéstia, 

recebe essa honra primeiramente surpreso, mas com o sentimento de gratidão e orgulho por 

se sentir tão distinguida por essa Colenda Câmara de Vereadores, dignos representantes do 

povo, da terra, que ele tanto amou e ajudou a desenvolver, é justo recordar neste momento 

de tanta emoção para nós, o excelente relacionamento do nosso genitor com o povo de 

Cruzeiro do Sul, o que podemos externar ao encerrar essas breves palavras, é apenas um 

profundo agradecimento, em nome de toda nossa família, e prometemos continuarmos pela 

vida e sempre com a ajuda de Deus e de nosso pai a zelar com carinho, ainda maior, pela 

boa gente, pela grande, gloriosa, eterna, cidade de Cruzeiro do Sul, imortal na sua vida e 

no seu povo. Obrigada. ” 

 

Fernanda Goerck (Procuradora-Geral do Município de Cruzeiro do Sul): “Boa noite 

senhor Presidente, boa noite Nobres Vereadores e a comunidade aqui presente. Eu vim 

aqui hoje na condição de Procuradora-Geral do Município, para atender um Requerimento 

do Vereador João Celso Führ, acerca do pedido de exoneração do Ex-Secretário da Saúde,  



 

 

Israel Moccelin. Gostaria de inicialmente esclarecer que o pedido de exoneração partiu do 

próprio Secretário, não partiu do Executivo em promover o desligamento dele, eu trouxe, 

inclusive essa documentação que comprova que foi um pedido dele, eu gostaria de saber se 

teria mais alguma dúvida, estou aqui para esclarecer e atender esse requerimento. ” 

Vereador João Celso Führ: “Então, Doutora, boa tarde, esse pedido de Requerimento, é 

nada mais nada menos para esclarecer alguns boatos que ventilam por Cruzeiro do Sul e 

que, como o Secretário estava fazendo um bom trabalho perante à sua pasta, esses boatos 

começaram a surgir, e, cada vez mais forte. Como a gente trabalha nesta Casa, é nosso 

dever e nossa obrigação apurar os fatos, se trata de uma pasta realmente importante que é a 

saúde, onde eu quero chegar com esse Requerimento, primeiro lugar que esse 

Requerimento passou por nove Vereadores, sendo aprovado por oito, é um sinal que todo 

mundo quer transparência, não estamos acusando ninguém, somente que os fatos sejam 

esclarecidos, porque Cruzeiro do Sul é um Município pequeno e as coisas andam muito 

rápido, eu digo assim, se hoje foi convocado o Secretário, e pelo o que me passaram, ele 

foi internado, a gente respeita essa situação, a senhora, agradeço a presença para esclarecer 

os fatos, só que o munícipe quer saber, como ele pediu exoneração, ele podia ter apenas se 

licenciado, essa é uma pergunta que está no ar também, se a senhora puder me explicar.” 

Fernanda Goerck: “Sim, ele solicitou, inicialmente foi diagnosticado com uma doença, e 

por uma questão ética não vou externar, por conta disso ele solicitou a licença, permaneceu 

por quinze dias em licença saúde, e quando venceu, ele teria que se submeter a uma nova 

perícia, eu conversei com ele, e ele me disse que o médico que estava tratando ele havia 

solicitado ou recomendado uma internação, e ele ficou alguns dias providenciando, 

buscando uma clínica com tratamento específico para o diagnóstico dele, e ele acabou 

sendo internado, até por isso ele não pôde comparecer hoje, inicialmente o período de 

tratamento dele é de trinta dias, a internação foi na semana passada, então, de fato, é esse o 

conhecimento que eu tenho, eu se que existem boatos na cidade, como também já os ouvi, 

como da mesma forma escuto vários outros boatos a respeito de outras pessoas, servidores, 

Vereadores, munícipes, enfim, e até o presente momento, não foi recebido nenhum  



 

requerimento formal, ninguém promoveu uma denúncia acerca desses fatos dos boatos, 

então, para mim, como a minha explicação é técnica, jurídica, fica difícil eu explicar 

qualquer coisa além do que se tem conhecimento, o conhecimento que eu tenho é essa 

doença, em face dessa licença, e, da necessidade de tratamento.” Vereador Jair Guerino 

Klein: “Presidente, não, é assim, Doutora, boa noite, o pessoal questiona na rua, você sabe 

que nós Vereadores somos os para-choques do Município, bate em nós, não bate no 

Prefeito, não bate na senhora, é direto em nós, o que eles comentam, se está mal, se está 

internado, eles até pediram qual é a internação, onde está internado, porque se exonerou, 

poderia ficar recebendo,  está encostado, recebe, isso o pessoal não admite, então não sei 

se a senhora tem como explicar isso, se ele está encostado estava recebendo, porque se 

exonerou, isso o pessoal cobra de nós.” Fernanda Goerck: “Sim, juridicamente, 

legalmente, ele teria esse direito, se ele está em tratamento, não precisava ter se exonerado, 

porém esse pedido de exoneração partiu dele, eu o questionei pessoalmente, por que ele 

havia pedido essa exoneração, até porque poderia recomendar a ele solicitar um auxílio 

doença, ele me disse que em face ao diagnostico dele, o cargo que ele estava ocupando 

estava piorando a situação, era uma sobrecarga que ele tinha que acabava piorando a 

situação da saúde dele, e que o médico, o terapeuta, não sei se foi o psicólogo ou 

psiquiatra, havia recomendado que ele se afastasse dessa atividade e se dedicasse 

realmente à cura, se preocupar em se internar, com tempo, se for necessário trinta, 

sessenta, seis meses, enfim, para ele curar, neste momento da vida ele teve essa 

recomendação médica. Foi o que ele me passou.” Vereador Jair Guerino Klein: “A 

senhora está a par de qual clínica ele está internado? Só para a gente saber.” Fernanda 

Goerck: “Sim, ele está internado, eu até tenho aqui, ele está internado no Centro 

Psiquiátrico de Pronto Atendimento S/S LTDA, em Porto Alegre, eu tenho inclusive a nota 

fiscal da internação, tenho aqui comigo, se quiserem, posso passar.” Vereador João Celso 

Führ: “Doutora, mais uma pergunta então, falam em boatos, conversas, isso tem por tudo, 

a gente entende, a senhora está limitada a responder esse tipo de perguntas, como você 

falou, boatos existem, mas judicialmente, hoje, se tiver uma prova, vamos deixar, respeitar 

a doença do Secretário Moccelin, vamos falar judicialmente, se por ventura viesse uma 

prova concreta, seria de abrir uma Sindicância? ” Fernanda Goerck: “Assim, o que  



 

acontecesse, eu até verifiquei e analisei a nossa lei de sindicância, o Município tem uma lei 

própria, e a sindicância aqui no Município de Cruzeiro do Sul está limitada a servidores 

públicos, hoje, ele não é mais servidor do Município, então abrir agora uma sindicância 

para apurar fatos relacionados à ele, não seria, juridicamente, o caso.” Vereador João 

Celso Führ: “O caso, então, se eventualmente aparecesse uma prova, então, ficaria por 

isso, não teria como fazer nada?” Fernanda Goerck: “Não, o senhor está falando na esfera 

administrativa, existem outras esferas que podem ser apurados os fatos também, só que 

requer, tem que partir de alguém de alguém que vá fazer uma denúncia consistente e que 

tenha elementos para isso. Porque assim, Vereador, eu acho que se alguém tivesse uma 

prova consistente, acho que já teria feito, a pessoa que acusa, acho que são fatos graves, a 

pessoa que acusa, ela também vai ser responsabilizada se os fatos não passarem de boatos 

né, existe um crime.” Vereador João Celso Führ: “São calúnias, né? Como eu coloquei 

do início, a gente levanto essa hipótese para a gente terminar, não vou dizer solucionar, não 

é nossa alçada, mas para deixar as coisas às claras, a transparência tem que acontecer, se 

são só boatos, então essas pessoas que estão só nos boatos, ou elas venham e tragam uma 

prova concreta, tragam material para a gente trabalhar, ou se calem, né, respeito a doença 

do nosso Secretário, mas eu digo assim, se alguma pessoa trazer uma prova concreta, nós 

vamos fazer o nosso trabalho.” Fernanda Goerck: “Exatamente, concordo com isso, o 

interesse do Executivo sempre foi a transparência, mas, volto a dizer, boatos existem em 

todos os lados, se alguém tiver uma prova consistente que traga, que acione a justiça, sob 

pena de também ser responsabilizada por isso, a pessoa que for denunciar tem que ter 

elementos suficientes, existe um crime que se chama denunciação caluniosa, que é quando 

alguém imputa um fato, uma pessoa, denuncia ela, seja qual esfera for, administrativa, 

penal, cível, enfim, e esses fatos não são verdadeiros, então, a pessoa depois pode 

responder por isso, eu já vi isso acontecer várias vezes, porque eu atuo há 11 (onze) anos 

nesse meio político, e o que mais se tem, né, são fofocas, muitas vezes vindas de opositores 

políticos que tem o interesse de prejudicar, eu sei que aqui não é o caso, aqui é o caso de 

uma preocupação que se tem, que eu acho bem prudente, acho que se deve ter, mas ao 

mesmo tempo, tem que ter elementos suficientes para poder apurar o caso.” Vereadora 

Anastacia Maria Schuster Zart: “Presidente, só vou colocar, eu admiro o trabalho do  



 

Israel, sentei várias vezes com ele, eu sei o que a Secretaria da Saúde, mas como o colega 

João Celso falou, o “Monga”, a gente tem que ter as provas concretas, fica nesse disse que 

me disse, mas quem sofre é o nosso povo aí no meio, isso tem tantas fofocas e coisas, que 

no fim tu não sabe o que é verdade, então falo mais uma vez, como o colega “Foguinho” 

na fala dele, no descerramento da foto, para nós, Cruzeiro falta respeito, ele falava que a 

palavra que ele colocou desde o início do ano, que nós tenhamos respeito nesta Casa, eu 

acho que isso também falta para o nosso Município, porque muitas vezes a gente escuta 

uma pulga e faz um elefante, eu não quero defender o Israel, mas assim, colocar no sentido 

de que se realmente tem provas, a pessoa vem e fala, denuncia, ou, como o “Monga” falou, 

ou cale-se, porque o Município não cresce com isso, isso dá muita divergência entre 

colegas de trabalho, a própria Administração, nós aqui da Câmara, isso dá uma 

desconfiança enorme, e isso o povo não necessita e não merece, acho que só para 

colaborar.” Fernanda Goerck: “Ótimas tuas colocações, eu também trabalhei 3 (três) anos 

na Secretaria da Saúde em Santa Clara, assessorando a Secretária, eu entendo bem o 

trabalho do secretário, tem que ser uma pessoa emocionalmente muito estruturada, porque 

o próprio Israel, as vezes ele me ligava a 01 hora da manhã, 02 horas manhã, já tivemos 

que intervir no Judiciário, Ministério Público, intervenção por falta de leito, as vezes era 

caso de acidente, aqui passam duas rodovias, se a gente fosse levar o acidentado até fazer o 

translado até um hospital de referência, traumatologia, por exemplo, em Canoas, pode ser 

que a pessoa não sobreviria, então, realmente, eu acompanhei o trabalho da Aline e do 

Israel, sei que é uma carga bem pesada, se a pessoa tem outros problemas ou não consegue 

suportar, realmente, acho que leva a uma situação bem triste como essa que acabou 

acontecendo com ele.” Presidente José Carlos Eckert: “Como o Vereador João Celso 

disse, tem boatos, e se tem alguma coisa, tem que ter alguma coisa de concreto, né, 

Doutora, se não, não adianta, dizer que aconteceu isso ou aquilo, se tem alguém que acha 

que foi prejudicada, tem que entrar com um processo ou alguma coisa assim, então, boatos 

é o que a gente conhece, Cruzeiro aqui eles gostam de fazer bastante. ” Fernanda Goerck: 

“Isso é coisa de cidade pequena, todos se conhecem, as vezes fazem de um problema 

pequeno uma tempestade, isso é natural do ser humano, infelizmente.” João Celso Führ: 

“É, mas são fatos que vão se alastrando, se alastrando, e a gente tem que chegar uma hora e  



 

dar um basta, ou aparece uma prova ou vamos deixar isso para trás, porque isso atrasa o 

Município, atrasa o nosso trabalho, prejudica o trabalho da Administração, dos outros 

Secretários, as desconfianças começam a aparecer e o clima não é bom, então a 

transparência tem que existir, qualquer órgão, tendo transparência, os Vereadores olharam, 

e não, nós queremos essa transparência, nós queremos saber o que está acontecendo, 

porque somos cobrados na rua, não estamos acusando ninguém, quem somos nós para 

acusar, estamos só querendo averiguar os fatos e se realmente existe alguma coisa, esses 

que eventualmente foram lesados ou prejudicados, que venham até mais, e se não vierem, 

encerra o caso. Quero agradecer doutora, da minha parte seria isso, quero agradecer a 

presença da senhora. ” Fernanda Goerck: “Sempre às ordens, Vereador, eu me sinto de 

certa forma até orgulhosa em saber que vocês, quanto representantes do povo, tem essa 

preocupação de dar satisfação não só para os eleitores, mas para toda comunidade, de fatos 

que acabam perturbando os munícipes, mas, de certa forma, agradecer a oportunidade da 

Administração poder esclarecer isso para vocês, e quem sabe, tornar o dia de hoje como 

um marco, que daqui para frente, quem falar desse assunto, que tome suas providências 

legais ou então não se fala mais nisso, e torcemos todos pela recuperação plena do Israel. 

Era isso? ” Presidente José Carlos Eckert: “Agradecemos a doutora Fernanda por ter 

comparecido e prestado os esclarecimentos aos Vereadores, muito obrigado.” 

 

Vereadora Tamini Dalmoro Azevedo: “Uma boa noite a todos, gostaria de saudar o 

Presidente Jose Carlos Eckert, demais colegas, secretários aqui presentes, demais pessoas 

presentes, Prefeito em Exercício João Dullius, agradecer também a presença, que agora ela 

saiu, a doutora Fernanda, foi muito bom o que ela falou para gente, eu votei contra o 

Requerimento, o voto contra foi meu, “Monga”, e baseado no que ela disse, a gente está 

aqui para trabalhar com transparência, sim, mas eu acho que foge da nossa alçada de 

Vereador essa parte investigativa, acho que as pessoas devem trazer provas e a partir disso, 

seja tomada algumas providências, então por isso eu ter votado contra. Quero parabenizar 

o período do “Foguinho” como Presidente, em ter nos representado muito bem nos eventos 

em Cruzeiro e fora dele, que conduziu com muita clareza as Sessões durante o ano de  



 

2019, estava muito bom, quero desejar um excelente trabalho à nova Mesa Diretora, 

parabenizar o Adriano, nosso novo Presidente para o ano de 2020, que seja um ano 

promissor e de muito trabalho, pode contar com a gente para o que precisar. Como o 

“Foguinho” falou antes no descerramento da placa dele, vai chegando final de ano e chega 

o momento de agradecer, agradecer por nossa saúde, nossa família, nosso amigos, ter 

disposição para trabalhar, quero agradece também aos meus colegas, por ser o primeiro 

ano que estou aqui, estou há 10 meses aqui no lugar do “Bira” que é Secretário do 

Município, me senti acolhida por todos, não por ser a mais nova também, de Legislativo, 

mas de idade, muito obrigada por ter me acolhido, agradecer também a Administração 

Municipal que em todo momento que solicitei alguma coisa ou queria sanar alguma 

dúvida, sempre estiveram à disposição, qualquer secretário, o Prefeito, o Vice, todo 

mundo. Desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que 2020 seja tão maravilhoso como 

foi 2019. Obrigado Presidente.” 

Vereador Jair Guerino Klein: “Quero saudar o Presidente, saudando o Presidente da 

Mesa os demais que compõe a Mesa, Vereadores, Vereadoras, pessoal aqui presente, 

Prefeito, Secretários, enfim, à todos. De momento, eu estou meio desgostoso que eu fiz um 

Pedido de Informações, até queria pedir para a Jurídica ou para o Presidente, se pode 

deixar um Pedido de Informações de um ano para o outro, acho que não é a lei, eu fiz esse 

Pedido de Informações, ficaram de conversar comigo e ninguém veio, a respeito do 

rompedor, isso por lei, que eu saiba, as informações que eu tenho, é que não pode ficar 

para o outro ano, daí não sei como vai ficar, né, Presidente, o que está certo, está certo e o 

que está errado, está errado.” Adriana Isabel Schossler (Assessora Jurídica): “Não vamos 

enviar um novo ofício solicitando as informações, para ainda este ano.” Jair Guerino Klein: 

“Então está bom. Esperamos. Primeiramente também quero saudar as famílias Schossler e 

Vargas, parabéns para vocês, marido, pai, parabéns. Só que essas homenagens de ruas, as 

vezes eu digo, é bonito, só que as placas tinham que aparecer, eu fico um pouco 

preocupado com isso, não adianta dar o nome da rua se não colocam placa, não adianta ser 

perseguição política, isso é muito feio, eu falo em nome até do “Tio”, do nosso colega 

Vereador Leandro, a placa da rua do Professor Sieben, nada, gente, não façam isso, eu  



 

acho isso muito feio isso ser perseguição política, não, vamos trabalhar na real, para todo 

mundo igual. Mais uma coisa de placa, pena que o responsável pela sinalização não está aí, 

na RSC-453 onde fizemos o movimento, quem vai daqui para lá, enxerga, é muito bonito 

ter uma placa onde mostra as localidades, mas vão até lá e vejam se não tapa toda a placa 

pare, nós sabemos que tem que parar, mas e o pessoal de fora? Não enxergam a placa, acho 

que ali tinha que inverter ou botar mais uma placa abaixo, é muito perigoso. Prefeito, a 

lixeira em frente ao CTG foi arrancada, está atirada na valeta, já comentei aqui, o pessoal 

está pedindo, está reclamando, e a lixeira está lá, eu já pedi para Secretários e nada, até 

quem um dia vândalos vão puxar ela para o meio do asfalto e pode dar uma morte, uma 

coisa simples, meio saco de cimento e firma ela de novo, porque lá não pode ser a de 

rodinha, é na frente do CTG, ao lado da parada de ônibus, é uma coisa simples e quem tem 

que fazer urgente, não tanto pelo lixo, mas pelo perigo, ou arranca ela fora, o pessoal 

queria colocar em um carretão e trazer no parque de máquinas, eu pedi para não fazer, eles 

iriam fazer, porque pode dar morte. Bocha, estou que nem o “Tio” já, quero parabenizar o 

Campo por ser campeã, a escola, vice-campeão, e não só eles, a todos que participaram, 

parabéns Gustavo que estava junto, Jair que estava junto, mas nunca tem êxito, parabéns 

não só aos atletas, mas a todos que trabalham. Estamos no final de ano, “Foguinho”, 

parabéns pelo teu trabalho e parabéns ao próximo, votei contra porque eu sabia que não era 

assim, por isso eu voto contra, a palavra tem que ser uma e por isso voto contra, só digo 

para vocês, sorte para vocês, conduza bem esta Mesa, que é muito bonito, como tivemos 

esse ano. Quero dizer também a vocês um Feliz Natal, de coração, um próspero Ano Novo, 

com o que é importante, a saúde. Feliz Natal e um Próspero Ano Novo, muito obrigado. ” 

Vereador Adriano Antônio Schneider: “Quero saudar o Presidente “Foguinho”, Mesa 

Diretora, Assessora Jurídica, Assessora de Imprensa, a Josi, a Simuali, o Alan, saudar 

também as pessoas que estão presentes neste local, nosso Prefeito em Exercício João 

Dullius, funcionários da Prefeitura, Secretários, demais integrantes de partido. Quero 

saudar em primeiro lugar as famílias homenageadas, José Schossler, pai da nossa querida 

Assessora aqui da Casa, e a família do Salvelino Francisco de Vargas, que não conheci, 

mas quero homenagear. Dizer que foi muito boa a explicação da nossa Procuradora do  



 

Município nas colocações que ela fez, eu nem fiz questionamentos, já que o “Monga” tinha 

pedido, fez as perguntas dele, o Jair também, mas falo como “Maninha”, tem que existir 

provas concretas, só boatos não adianta, se existir, tem que ir lá fazer a denúncia, nós 

somos cobrados, mas não adianta todo mundo dizer que aconteceu, tem que provar, não 

adianta falar. Quero também dizer do ótimo trabalho que o Presidente da Câmara fez nesse 

ano, sei que não é fácil, “Foguinho”, tem que te dedicar, trabalhar em conjunto e o senhor 

fez um trabalho muito bom nesta Casa no ano de 2019 (dois mil e dezenove), lhe dou os 

parabéns, juntamente com a Mesa Diretora. Quero agradecer os votos que recebi nesta 

Casa para Presidente, e dizer para o “Jair” sobre a piadinha que ele soltou, que, ano que 

vem quero fazer o trabalho da mesma forma que fiz em 2018 (dois mil e dezoito), então 

vou dar meu melhor, nunca vai pensar que não irei fazer um trabalho que não será em prol 

do nosso Município, como vim aqui, fui eleito para o povo e vou defender o povo, como 

também quero dizer, que os 9 (nove) Vereadores fizeram esse ano juntamente com o 

Presidente desta Casa. Todos estão aqui, não é para bonito, é para trabalhar, fiscalizar, e 

continuará assim no ano que vem. A Moção da EMATER, dar os parabéns, tivemos uma 

reunião aqui, na Sessão passada, com um representante do estado, onde colocou para nós, a 

gente está junto, a Câmara de Vereadores abraçou essa causa juntamente como a dos 

professores. Quero desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todos munícipes e uma 

boa noite a todos.” 

Vereadora Anastacia Maria Schuster Zart: “Boa noite a todos, quero saudar especial a 

Mesa Diretora, Presidente “Foguinho”, Vereadores, Vereadora, que bom ver a Casa cheia, 

boa noite pessoal. A gente fica entristecida quando vem três ou quatro, mas consideramos 

eles também, quando enche, nos da um novo ar, uma alegria, para trabalhar por nosso 

Município. Falar das famílias, resumi em uma frase, Adriana, “fica na história de homens 

de muita luta”, é uma história que os dois construíram juntos, até estava conversando com 

a Vera, uma vida junto, agora no céu, a na homenagem juntos também, então parabéns às 

duas famílias. Parece que é só um nome, mas se vê que é um pai de família, que ajudou a 

construir um Município, nós, munícipes, temos que agradecer por isso. José Carlos Eckert, 

obrigado pelo trabalho que realizaste esse ano, a gente sabe que as vezes não temos  



 

oportunidade de participar, mas sempre você esteve a frente, então a gente agradece o 

trabalho de 2019. Ao mesmo tempo, parabenizo o Adriano pelo novo título, eu por um lado 

fico triste, porque no primeiro ano eu não recebi essa Mesa Diretora, não fui contemplada, 

onde por 55 ou 56 anos, sempre o mais votado, é o Presidente da Câmara, e eu não fui 

nessa gestão, fico muito entristecida com isso, já conversei com ele, como se diz, a mágoa 

já passou, mas ficamos entristecidos com isso. Hoje, tu voltas à Casa, volta a presidência, 

que bom, te desejo que faça um ótimo trabalho em 2020. A Moção de apoio a EMATER, 

Maurício, já falamos na Sessão passada, estava o da regional aqui, colocando para nós, 

esclarecendo, o Governo do Estado está querendo retirar a EMATER, e a gente sabe aqui 

em Cruzeiro como eles ajudam os agricultores, esses dias, fomos na feira de Fazenda 

Vilanova, na festa deles, eles montaram todo um trabalho de equipes, o que eles 

desenvolvem na nossa região, com abelhas, gado leiteiro, hortas, tudo dentro de um campo, 

foi muito bom visitarmos isso, esclareceu algumas dúvidas e vimos o trabalho que eles 

fazem, então, com quem pudermos conversar, os Deputados, vamos atrás. Quero aqui 

agradecer aos colegas Vereadores, Vereadora, a Jurídica Adriana, a Josi, a Simuali, o Alan, 

e quero deixar uma mensagem, antes já coloquei o que o Presidente José Carlos falou, do 

respeito, e acho que a Fernanda já falou em cima disso, o disse que me disse que temos, e 

temos que resolver isso, se temos coisas concretas vamos resolver, mas o respeito ainda é a 

palavra-chave para nós. E aí eu quero deixar uma mensagem: “Um ano termina, Natal! 

Outro ano começa. Todo ano que termina é sempre um momento de parar, de olhar e de 

escutar. Parar para fazer um balanço honesto de tudo o que vivemos ao longo deste tempo 

que se chamou: 2019. Olhar. Como num filme para os muitos rostos que formaram nosso 

quadro de familiares, amigos, colegas e que conosco caminharam ao longo deste ano. 

Também os rostos de pessoas queridas que nos deixaram. Escutar. Como numa canção, as 

vozes companheiras de todos os tons de idade que ouvimos no transcorrer do tempo deste 

ano que termina e, neste momento, agradecer. Que do fundo de nossa alma possa nascer 

uma prece que diz, em síntese: “Obrigado Senhor por tudo o que a vida me trouxe ao longo 

deste ano. Novo Ano-acolher o diferente. E que a paz começa pelo respeito ao diferente.” 

Desejo a todos que estão aqui um feliz e abençoado Natal, e demais pessoas, colegas, um 

2020 cheio de paz e de acolher a diferença. Obrigada.” 



 

 

Vereador João Celso Führ: “Boa noite Presidente José Carlos Eckert, Vereadores, 

Assessores, a Imprensa, demais pessoas que se fazem presentes, em especial, Prefeito em 

Exercício João Dullius, Presidente do PDT, Valdori, minha saudação a todos. Bom gente, 

foi falado bastante sobre o Requerimento, que foi da minha parte, como já falei antes, 

queremos transparência, falam em respeito, tem que ter respeito como todo mundo, tem 

que ser respeitado também, como a Doutora Fernanda colocou, colocou muito bem, quero 

agradecer a vinda dela até aqui, só que a fiscalização não para por aí, se tiver alguém que 

tenha uma prova disso que estão falando, nos procure, pode procurar amanhã, isso é um 

caso grave, a gente não está aqui acusando ninguém, simplesmente aqui dando 

oportunidade para se explicar, hoje, respeitando a doença do Senhor Israel, não pôde estar 

presente aqui, mas eu queria entender o que está acontecendo, fica aí as palavras, esse 

Requerimento, se tiver alguém que tenha sido lesado, nos procure, porque a fiscalização 

não vai parar, e se não tiver ninguém, esse assunto tem que ser encerrado. Então desse 

Requerimento seria isso. Bom que o Prefeito está aí, há 3 meses atrás eu venho pedindo 

sobre a iluminação pública, e Prefeito, não fomos atendidos, o interior está às escuras, é 

lamentável, lamentável toda vez termos que usar a Tribuna para dizer que falta lâmpada, 

que está uma escuridão, e quando vem o recibo da luz, está lá a iluminação pública, então 

para o ano que vem tem que melhorar isso, tem um pontos que não estão certos, sei que 

não é fácil, mas se você passar hoje à noite no interior, vai ver que tem pontos numa 

escuridão total, nessa época do ano, tem muita onde de assalto, acho que merecemos 

atenção. Outra coisa que quero colocar para o ano que vem, que esse ano já foi, que voltem 

as promoções do comércio, dar um incentivo ao comércio, voltar com as notas, dar 

premiação, esquentar um pouco mais esse nosso comércio, hoje o pessoal está indo para 

outras cidades porque tem atração, porque tem movimentação, e prejudica nosso comércio 

aqui, pessoal está precisando vender também. Falar um pouco de esportes, acompanhamos 

um pouco as decisões na semana passada e quero parabenizar todas as equipes, o sub-16, a 

garotada vem com tudo, os “Meninos da Vila Futebol Clube”, o grande campeão, no 

Feminino o “Que poder / Eletrohirt”, no veterano o “Auto Elétrica Kroth” e no Força Livre 

o “Só Funcho”, acho que no esporte algumas coisas devem ser corrigidas, teve alguns  



 

erros, mas não partiu daqui, tem que ter um pouco mais de organização, quando se faz um 

torneio desses, o regulamento não pode ficar em uma gaveta, tem que ir junto e aplica as 

regras, a gente já participou muito de futebol, e esse regulamento tem que ser levado a 

´serio, doa a quem doer. Na bocha, parabenizar os campeões, 22 Campo campeão e 22 

Escola vice-campeão, duas comunidades encostadas, foi bonito, e como falamos, com 

respeito, parabéns as duas equipes e as demais que participaram do certame. Quero 

agradecer, “Foguinho”, o trabalho que fez esse ano, fez um trabalho bem feito, a parceria 

foi grande, a gente colaborou o máximo possível, parabenizar o Adriano também que vai 

voltar à Presidência, pode contar com nós, essa Casa é um exemplo, se fala tanto em 

respeito, e acho que aqui dentro tem respeito, a gente diverge muitas vezes por causa de 

projetos, discute, mas esse é o nosso trabalho, mas no fim, o respeito prevalece. Então a 

todos, um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.  

 

Vereador Gustavo Henrique Richter: “Quero saudar o Presidente José Carlos Eckert, a 

Mesa Diretora, demais Vereadores, Assessora Jurídica, funcionários e demais pessoas que 

aqui se encontram. Primeiramente deixar minha saudação as famílias de Salvelino 

Francisco de Vargas e José Schossler, é uma homenagem por o que essas pessoas fizeram 

pela comunidade. Falando de esporte, na última Sexta tivemos a final do futsal, quero 

parabenizar a todas equipes, em especial as que se sagraram campeãs, no sábado tivemos a 

final da bocha, quero parabenizar as equipes que disputaram, lembrando o que o que é 

importante para a grandeza do campeonato, é essencial que todas participem, em especial, 

o Esporte Clube 22 de novembro, a equipe que se sagrou campeã, e não se sinta sozinho, 

Jair, estamos nessa, eu sempre digo que o importante é participar, porque a cada ano que 

passa a gente vê que menos pessoas tem identificação com as suas localidades, um ano 

joga em um time, outro no outro, vão migrando, e perde a identidade. Sobre a minha 

Indicação, que visa melhorar a visibilidade dos motoristas que trafegam no local, pela 

segurança para evitar acidentes, é um pedido dos moradores e motoristas que trafegam pelo 

local. Parabenizar o trabalho do Presidente José Carlos, foi um excelente trabalho, e 

desejar sucesso ao novo mandato do Presidente eleito, né, Adriano, e toda a Mesa Diretora,  



 

e como a gente vem sempre falando, que seja mantido o respeito e a ética nesta Casa, 

visando sempre o melhor para o Município. Desejar um Feliz Natal e um Próspero Ano 

Novo a todos munícipes, que venha com muita paz, muita saúde, que é essencial para as 

nossas vidas, e que seja um ano repleto de realizações e conquistas. Da minha parte seria 

isso, boa noite a todos.” 

 

Vereador Celso Batista dos Santos: “Primeiramente quero cumprimentar o Senhor 

Presidente José Carlos, Vereadores, Vereadoras, Prefeito em Exercício, João Dullius, 

Secretários, lideranças partidárias e os demais que se fazem presente. Parabenizar os 

familiares de Salvelino Francisco de Vargas e José Schossler, belo reconhecimento. 

Agradecer a Doutora Fernanda pelos esclarecimentos aqui prestados, ficou provavelmente 

bem claro, se alguém tiver alguma dúvida, como o Vereador “Monga” colocou, que leve 

adiante. Através da Administração Municipal, quero agradecer o trabalho que a Secretária 

de Educação, Anelise Assmann fez para mim e para mais pessoas, na verdade, a gente teve 

um trabalho com o colégio Enriquta Ramos, o qual foi fechado pelo Estado, e começaram 

a saquear o colégio, limparam, ninguém podia fazer nada, e apareceu interessados da 

comunidade em cuidar do prédio, e através da Secretária, fomos até o CREA em Estrela, 

dali foi encaminhado ao Estado e que foi ganho a cessão de uso para o Município, sob 

responsabilidade da comunidade, eles que vão cuidar, fazer obras, nessa parte o Município 

não vai ter custos nenhum, é interessante, para o bem deles, querem Câmara Mortuária, 

associação de água, algumas reuniões que querem ter lá. Foi comentado antes sobre o lixo, 

o pessoal reclama, que querem lixeira, acho que foi bem dividida, o pessoal quer mais, mas 

não tem, acho que já foi bem dividido, no interior tem bastantes pontos que tem lixeira, e 

acho que deveria ter bom senso das pessoas, hoje tu passa em certos lugares e o pessoal 

acaba largando sofás nas lixeiras, é falta de consideração até com teu próprio vizinho, ou 

largar roupeiro, máquina de lavar, ou liga para alguém da Administração, arruma um jeito 

para alguém recolher esses materiais. Sobre os campeonatos municipais, na sexta teve as 

finais do futebol de salão, parabenizar a garotada do sub-16, feminino, veterano e força 

livre, parabéns aos campeões e a todos que participaram do campeonato. A bocha, também  



 

fui um participante Jair, também não tive o êxito, mas participar já é uma grande coisa, 

parabenizar o Esporte Clube 22 de Novembro, a escolinha do 22, tive o prazer de assistir 

os dois jogos da final, o “Monga” também estava presente, Gustavo, Jair, disciplina, 

parabéns a eles, disciplina em primeiro lugar, foi um sucesso, parabéns a todos. Chegando 

o Natal, queria deixar uma homenagem ao pessoal de São Miguel, já vem a mais tempo 

promovendo um natal solidário entre amigos, durante o ano já vão arrecadando brinquedos, 

alimentos, e no próximo domingo, dia 23, no pavilhão da comunidade, vão doar para as 

crianças, dar brinquedos, alimentos, é um trabalho voluntário da comunidade, quero 

parabenizar eles, é uma iniciativa deles mesmo, é um grande êxito. Como eu disse quando 

assumi aqui em fevereiro, “Foguinho”, seria um grande prazer trabalhar com a sua pessoa, 

e foi, um grande aprendizado, pela pessoa que você é, a consideração que tenho por sua 

pessoa, muito bom o seu trabalho e desejar boa sorte a nova diretoria, que tenha muito 

sucesso no ano que vem também. Desejar um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de saúde 

e sucesso a todos nós.” 

Vereador Leandro Luis Olbermann: “Saudar o Presidente José Carlos Eckert, 

juntamente com os demais componentes da Mesa, Vereadores, Vereadoras, Prefeito em 

Exercício João Dullius, Secretários, Suplentes de Vereador, Presidentes de partido, pessoal 

da EMATER e demais aqui presentes. Primeiramente quero parabenizar os familiares de 

Salvelino Francisco de Vargas e José Schossler que foram homenageados com nome de 

rua, no bairro Vila Célia, é muito gratificante aprovar esses projetos, porque foram pessoas 

que fizeram parte da história de nosso Município. Sobre a Moção de Apoio à EMATER, 

quero dizer que estamos sempre prontos para ajudar e defender o trabalho que a mesma 

vem realizando em nosso Município, auxiliando os agricultores nos projetos e diversos 

segmentos na área de produzir. Quero pedir para Mesa Diretora para enviar um ofício a 

Comissão da Expo Cruzeiro, convidando os mesmos para virem na próxima Sessão para 

apresentarem os resultados da feira. Quero agradecer ao Deputado Federal Lucas 

Redecker, o qual eu havia solicitado uma Emenda Parlamentar na área da saúde do 

Município, a qual se oficializou no dia 03 de dezembro, no valor de R$ 250.000,00 

(duzentos e cinquenta mil reais). Na área do esporte, os campeonatos de bocha e futsal que  



 

se encerraram na semana passada. Falar do excelente trabalho que o Presidente José Carlos 

Eckert desempenhou nesta Casa, e desejar um ótimo trabalho ao Adriano Schneider que 

vai estar a frente da presidência da Câmara em 2020. Para encerrar, quero desejar um Feliz 

Natal e um abençoado 2020 a todos colegas e a todos munícipes. Para hoje era isso, 

Presidente, boa noite” 

Presidente José Carlos Eckert: “Boa noite a todos, saúdo o vice-presidente da Casa, 

colegas Vereadores, Prefeito em Exercício, João Dullius, presidentes de partidos, 

Secretários, e demais pessoas aqui presentes. Primeiro quero parabenizar a família 

Schossler, pai da Adriana, seu José, a família do Savico, Salvelino, sempre chamei ele 

assim, talvez Cruzeiro é o que é hoje pelo trabalho que exerceram lá atrás, né Donaite, 

merecem nosso respeito, eram pessoas do bem, o bem está ficando para trás, mas temos 

que segurar, então, merecida homenagem aos dois. Também quero desejar um 

pronto-reestabelecimento do nosso Prefeito Lairton Hauschild, que se recupere logo, mas 

uma coisa eu disse para ele, com a esposa dele junto, “Prefeito, saúde é a coisa mais 

importante”, outras coisas a gente vai deixando de lado, primeiro a nossa saúde, quando 

estiver tudo legal, tudo bem, assume o que tem que assumir, mas saúde em primeiro lugar. 

Quero parabenizar o novo Presidente da Casa, nosso amigo Adriano, juntamente, vou ser o 

Vice-Presidente do Adriano, juntamente com o Gustavo e com o “Tada”, a Mesa Diretora, 

e desejar sucesso para ti, e é hora de agradecer, agradecer a parceria desse ano, todos 

Vereadores que passaram nesta Casa, funcionários, Adriana nossa Jurídica, a Josi, a 

“Simu”, o Alan, pelo excelente trabalho que fizeram esse ano, e tenho certeza, vão 

continuar fazendo e o Adriano também vai fazer um excelente trabalho. Para encerrar, 

quero desejar a todos aqui presentes e a todos munícipes, um bom Natal, muita saúde, que 

a gente agradeça bastante, temos o costume só de pedir, mas temos que agradecer o ano 

que passamos, sempre digo, bem ou mal, passamos, desejar sucesso para todos e muita 

realização.” 

 

 



 

 

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

Sessão Ordinária a realizar-se no dia 05 (cinco) de fevereiro de 2020, quarta – feira, no 

horário das 18h30min (dezoito horas e trinta minutos), na Câmara de Vereadores de 

Cruzeiro do Sul – RS. 

 

 

SALA DE SESSÕES DA CÂMARA  

DE VEREADORES DE CRUZEIRO DO SUL, 

19 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 

 

ADRIANO ANTÔNIO SCHNEIDER                JOSÉ CARLOS ECKERT                                                                                                                                

Primeiro-Secretário                                  Presidente da Câmara de Vereadores 


