
 

 

ATA Nº 001/2020 

 

Aos 13 (treze) dias do mês de janeiro 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 extraordinariamente o 

Poder Legislativo. O presidente ADRIANO ANTÔNIO SCHNEIDER iniciou a sessão 

saudando a todos e invocando o nome de Deus.  

ORDEM DO DIA: 

Projeto de Lei nº 182-03/2019 do Poder Executivo que AUTORIZA O EMPENHO, 

LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESAS EMERGENCIAIS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.                                                                                         

O Vereador Leandro Luis Olbermann apresentou uma Emenda ao projeto, acrescentando 

os seguintes artigos: 

Art. 2º Os casos de vulnerabilidade serão analisados por Assistente Social concursada do 

Município, que fará laudo, bem como fará o acompanhamento das entregas. 

Art. 3º Na primeira sessão ordinária de 2020 do Legislativo será apresentada a prestação 

de contas do material adquirido e da entrega realizada. 

 

Em discussão da Emenda: Vereadora Anastacia Maria Schuster Zart: “Eu até tinha 

anotado aqui para mim para fazer esse pedido na discussão, mas provável que foi feito esse 

pedido da Emenda, porque assim, como nós vamos ver que essas pessoas aqui são as 

beneficiadas, porque até teria que ser feito pela Assistência Social, e aqui nós não temos 

nada, é um laudo que o Carlos Alberto Persch mandou para nós que é o engenheiro, então 

assim, provável de ter feito essa emenda, depois a gente faz a outra discussão do projeto.” 

Em votação, a Emenda foi APROVADA POR UNANIMIDADE. 



 

 

Em discussão do Projeto: Vereador Jair Guerino Klein: “Eu só queria Presidente, como 

foi escolhido a espessura das telhas, para uma família de um tipo, para outra família de 

outro tipo, como foi feito isso, porque isso, só para saber. As vezes tem dois tipos. ” 

Vereador José Carlos Eckert: “Acho assim, Jair, se na tua casa tinha de 4 milímetros, vai 

colocar de 4 milímetros, se era de 5, vai colocar de 5. ” Presidente Adriano Antônio 

Schneider: “Até porque se voou metade do telhado embora, não vai botar outro tipo de 

telha. É por esse detalhe que foi comprado vários tipos. ” Vereador Jair Guerino Klein: 

“E como que funciona isso, tem que ser feito licitação ou é direto? ” Adriana Isabel 

Schossler (Assessora Jurídica): “Tendo em vista o valor e como é um caso de 

emergência, pode ser feito dispensa de licitação pelo valor, até por isso de ser hoje a 

reunião ao invés de quarta-feira, porque a previsão é de chuva para quinta-feira, então eles 

querem fazer dispensa de licitação e comprar e tentar entregar para essas pessoas antes da 

chuva, para que elas tenham o telhado, arrancado, antes da chuva. ” Vereadora Anastacia 

Maria Schuster Zart: “Jurídica, tem o valor que será gasto mais ou menos, porque aqui 

não tem. ” Adriana Isabel Schossler (Assessora Jurídica): “O Carlos fez uma projeção, 

hoje de manhã, entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 12.000,00 (doze mil reais), mais 

que 12 (doze) não passaria, por isso daria dispensa de licitação. ” Vereadora Anastacia 

Maria Schuster Zart: “Eu até perguntaria o quanto temos disponível nessa pasta, nessa 

rubrica, da Defesa Civil, para gastar, queria até ter perguntado antes, porque daqui a pouco 

vamos gastar mais e tem o ano inteiro para isso. ” Vereador Leandro Luis Olbermann: 

“Presidente, aqui no jornal temos 25 (vinte e cinco) casas destelhadas e aqui temos 11 

(onze) solicitações, e se essas famílias vierem amanhã, quarta, ou semana que vem, irão ser 

atendidas também? Tem que repor? Tem prazo para isso? ” Adriana Isabel Schossler 

(Assessora Jurídica): “A princípio essa lista, é o que o nosso engenheiro fez o 

levantamento do que estragou, mas agora ainda, vai ser feito o laudo, como nós 

solicitamos, pela Assistente Social, porque talvez até uma dessas 11 (onze) aí não vai 

receber, caso a Assistente Social diga que ela não tem vulnerabilidade, ela não vai receber, 

mesmo estando aqui, da mesma forma, outros casos podem ser analisados pela 

Administração, pela Assistente Social, e depois pode vir uma lei complementar dizendo 



que foram outras famílias beneficiadas que não estavam aqui, mas acredito que não, assim 

como a Tamini comentou, o jornal fez um levantamento de 25 (vinte e cinco) famílias, mas 

se não vieram procurar a Assistência Social, é porque não precisam, a Tamini está entre 

uma delas, essas 25 (vinte e cinco) no caso. Talvez outras famílias com poder aquisitivo, já 

tenha trocado o telhado, sei que uma senhora aqui da Zwirtes ligou hoje de manhã pedindo 

se ainda dava para dar a madeira do telhado, porque arrancou tudo fora, e aí foi dito que 

não, que seria dado apenas as telhas, e então ela disse que faria um financiamento para 

comprar as madeiras e colocar juntamente com o telhado. ” Vereador Jair Guerino 

Klein: “Uma pergunta, isso é somente para o temporal? Porque tem um rapaz lá em São 

Rafael que perdeu a casa, o Gilberto Costa, de repente conseguimos uma ajuda para ele 

também, a gente até está fazendo uma campanha para ele. ” Presidente Adriano Antônio 

Schneider: “Mas essa questão hoje, dessa aprovação dessa lei, a gente está fazendo essa 

Sessão hoje para essa questão, mas claro que podemos analisar. ” Vereador Jair Guerino 

Klein: “Eu sei, sim. ” Vereador João Celso Führ: “Presidente, só acrescentando no que o 

Jair falou, nessas telhas que vão ser compradas, sei que não é o caso agora, a creche lá em 

São Rafael, faz uns 4 ou 5 meses que vamos pedindo as telhas, acho que poderia enquadrar 

junto, porque também é um caso, eu pediria que colocasse a creche junto, eles estão com 

lona ainda em cima e daqui uns dias começa as aulas dos pequenos, e então seria 

interessante colocar isso para o engenheiro, pessoal da Administração já licitar junto, se for 

possível, acho que já que a gente está fazendo essa reunião para ajudar esse pessoal, vamos 

colaborar com a creche também, é bem colocado isso.” Adriana Isabel Schossler 

(Assessora Jurídica): “Segundo o pedido da Vereadora Anastacia, a Defesa Civil tem 

para material de consumo, que no caso são as telhas, R$ 30.000,00 (trinta mil reais), R$ 

7.000,00 (sete mil reais) pode ser feito para pagamento de terceiros e R$ 3.000,00 (três mil 

reais) para equipamentos, tem R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) na dotação. Para esse tipo 

de objeto, é R$ 30.000,00 (trinta mil reais). E a questão levantada pelo Vereador João 

Celso, nesse Projeto não pode ser feito, porque esse é da Assistência Social via Defesa 

Civil, a Secretaria da Educação tem dotação própria, o que pode ser feito é enviar um 

ofício da Câmara, solicitando providências a respeito disso. ” Presidente Adriano 

Antônio Schneider: “Como eu havia falado antes, essa reunião foi feita com o objetivo de 



resolver esse problema, em regime de urgência, por causa da questão que estamos tratando 

aqui. ” 

 

Nada mais havendo a tratar, o Adriano Antônio Schneider 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. 
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