ATA Nº 002/2020

Aos cinco (cinco) dias do mês de fevereiro 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 ANTÔNIO SCHNEIDER iniciou a sessão saudando a todos e invocando o nome de Deus. Foi
apreciada a ATA Nº 022/2019 da Sessão Solene do ano de 2019. Os vereadores receberam a Ata com
antecedência, com consequente leitura e análise, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi apreciada a ATA Nº 023/2019 da última Sessão Ordinária do ano de 2019. Os vereadores receberam a
Ata com antecedência, com consequente leitura e análise, foi aprovada por unanimidade. Em seguida,
foi apreciada a ATA Nº 001/2020 da Sessão Extraordinária do ano de 2020. Os vereadores receberam
a Ata com antecedência, com consequente leitura e análise, foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Foram lidas correspondências recebidas no período de 19 de dezembro de 2019 à 05 de
fevereiro de 2020, merecendo destaque: Ofício do IBGE, solicitando a cedência da Sala da Câmara de
Vereadores para realização de reunião de Planejamento do Censo Demográfico 2020, a ser realizada no
dia 10 de março de 2020. Ofício do Diretório Municipal do PDT, informando que a 1ª Suplente de
Vereador, Senhora Gelcy Inês de Borba, está impossibilitada de assumir a vereança por motivos particulares. Ofício do Diretório Municipal do PDT, indicando o Suplente de Vereador, Senhor Claumir
Hahn, para assumir a vaga do Vereador titular João Celso Führ, que está de licença interesse no período
de 30 dias a partir de 1º de fevereiro de 2020. Ofício nº 178/2019 do Município de Cruzeiro do Sul,
esclarecendo um questionamento por parte de Vereador membro desta Casa Legislativa, que o equipamento tipo rompedor, adaptável em Escavadeira Hidráulica de propriedade do Município de Cruzeiro
do Sul, está guardado junto ao prédio da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, conforme demonstram
as fotografias em anexo. Ofício nº 001/2020 do Município de Cruzeiro do Sul, comunicando que após
o período de afastamento legal por Licença Saúde do Prefeito Lairton Hauschild, o mesmo entrará no
gozo de período de vinte dias de férias, referente ao período aquisitivo do ano de 2019. Ofício nº
004/2020 do Município de Cruzeiro do Sul, solicitando a convocação de Sessão Extraordinária com a
finalidade de apreciar em Regime de Urgência, Projeto de Lei com a finalidade de autorizar o Poder
Executivo no empenho, liquidação e pagamento de despesas emergenciais oriundas dos estragos causados por temporal que atingiu nossa cidade no dia 06 de janeiro de 2020. Ofício da Secretaria de Saúde,

solicitando o uso da Sala da Câmara de Vereadores no dia 29 de janeiro de 2020 para reunião de apreciação das contas do terceiro quadrimestre das despesas de saúde. Ofício nº 025/2020 do Município de
Cruzeiro do Sul, apresentando a Prestação de Contas do recurso da Manutenção do Fundo Defesa Civil,
autorizado por este Poder Legislativo, e aplicado na aquisição de telhas e cumeeiras para dar cobertura
nas residências de pessoas humildes que tiveram danos causados pelo temporal no dia 06 de janeiro e
não possuíam condições próprias para efetuar a recuperação. Juntados em anexo: Cópia da lei nº 172504/2020; Cópia da Nota de Empenho nº 150/2020; Cópia da NF-e nº 127042; Cópia de três orçamentos
de empresas fornecedoras; Comprovante de pagamento do empenho através Sicredi; Relatório de danos
firmado pelo Coordenador e Setor Operativo da Defesa Civil e Coordenadora de Assistência Social;
Comprovante de entrega e recebimento dos materiais pelas famílias que constam no relatório.
Indicação n° 001/2020 do Vereador Gustavo Henrique Richter, solicitando à Administração Municipal,
através do Departamento de Trânsito, que instale um redutor de velocidade na rua Rubem Feldens, nas
proximidades do “Bar do Milton”. Justificou, tendo em vista o perigo constante que os moradores e
frequentadores do estabelecimento estão sujeitos, muitos veículos trafegam acima do limite de velocidade no local, o que aumenta ainda mais os riscos. Já ocorreu acidente fatal e, para evitar futuros, é
necessário que seja implantado o quanto antes esse redutor. Indicação nº 002/2020 do Vereador Gustavo Henrique Richter, solicitando à Administração Municipal, através do Setor de Trânsito, que implemente um redutor de velocidade do tipo faixa elevada ou quebra-molas, na rua Emílio Treter Sobrinho,
próximo à entrada da rua João Lauro Olbermann, no bairro Glucostark. Justificou a Indicação, tendo
em vista que é um local onde os motoristas não respeitam o limite de velocidade, sendo um perigo
constante a quem trafega no trecho, tanto motoristas como pedestres. Já houve acidentes e, para evitar
futuros, é necessário esse redutor. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 179-03/2019 que DISPÕE
SOBRE O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO
DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Projeto estava retido para estudos desde a última
Sessão Ordinária do ano de 2019. Em discussão: Vereadora Anastacia Maria Schuster Zart: “Eu só
queria colocar, é um calhamaço para ler, mas é para a gente colocar junto essas leis, são leis que estão
sendo unificadas, que bom que estão sendo feitos, porque daqui a pouco a gente tem um caso e tem que
resolver por ali. Ela colocou muito bem, a “Vivi” que veio aqui, a questão dos trabalhos que elas estão
fazendo na Assistência Social, parabéns a ela que ela veio, tem que ter um pouquinho de coragem para
enfrentar aqui também, não somos bichos, mas muitas pessoas não gostam de vir na nossa Casa, que
bom que veio, e isso muitas vezes só acontece quando a gente pede para virem aqui, então ela colocou
muito bem o trabalho que estão fazendo, que bom, é muito bom isso porque unifica as leis. ” “Em
votação, o PROJETO FOI APROVADO O UNANIMIDADE.

Projeto de Lei nº 183-04/2020 que AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Não houve discussão acerca do Projeto. Em votação, o PROJETO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 184-04/2020 que AUTORIZA
O PODER EXECUTIVO A PRORROGAR CONVÊNIO COM A SOCIEDADE HOSPITALAR
SÃO GABRIEL ARCANJO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Foi apresentada uma Emenda Modificativa pelo Vereador José Carlos Eckert para correção do valor total a ser repassado, de R$
330.000,00 para R$ 355.000,00. A Emenda foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Em votação, o
PROJETO

FOI

APROVADO

POR

UNANIMIDADE.

Projeto de Decreto Legislativo nº 001-04/2020 que APROVA AS CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. Não houve discussão acerca do Projeto.
Em votação, o PROJETO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE.

Proposição nº 001/2020 do

Vereador Celso Batista dos Santos, solicitando à Administração Municipal, através da Secretaria de
Estradas, que faça o levantamento da estrada que dá acesso a localidade de Picada Nova, em direção ao
Frigorífico Bom Frango. Justificou, tendo em vista que em dias de cheia do Arroio Castelhano, impede
a passagem de veículos e pedestres. Vale salientar que a empresa emprega cerca de 20 (vinte) funcionários de nosso Município, os quais, precisam usar um caminho alternativo para chegar até a empresa,
aproximadamente 35 quilômetros a mais. Autor não teve comentários adicionais. Em votação, a PROPOSIÇÃO FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 002/2020 do Vereador Claumir Hahn, solicitando à Presidência da Câmara de Vereadores que adquira um veículo 7 (sete) lugares
para o uso próprio em deslocamento a cursos, eventos, reuniões uso diário para tarefas e viagens à Porto
Alegre em busca de recursos. Justificou, tendo em vista a importância de o Poder Legislativo possuir
uma condução própria, não dependendo da Administração Municipal para se locomover. Ainda, vale
salientar que a Câmara é enxuta e devolve mais de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) todo ano aos
cofres municipais, sendo assim, possuindo capacidade financeira para tal compra. No espaço para comentários adicionais do autor: “O argumento que eu tenho é o seguinte Presidente, como vocês viram
a Câmara, todo final de ano, devolve um valor alto que fica em poder do Legislativo até devolver o
dinheiro, ano passado foi devolvido mais de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), porque o carro para
o Legislativo? Fazemos parte do G8, e nos quais, quatro possuem carro, e dos oito Municípios, o nosso
é o maior, perto de 13 mil habitantes, o menor de 1.750 habitantes e tem carro para o Legislativo, então
é por isso que faço esse empenho, os senhores Vereadores, com carinho pensam, parar que a gente tenha
um carro próprio e não fique a mercê sempre de um motorista ou de um carro da Prefeitura disponibilizando, porque, um carro custa hoje em torno de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais), se um Vereador buscar um recurso em Porto Alegre, ou em Brasília, não interessa onde for,
se buscar um recurso de R$ 100.000,00 (cem mil reais), esse carro já está pago. Outras condições é que

tendo um carro disponível, temos mais chances de buscar recursos, temos que ter poder, o Legislativo
é poderoso, depois do Executivo, ou antes, nem sei se é antes ou depois, nós temos esse direito, e estou
pedindo agora, um veículo para a Câmara.”

Em votação, a PROPOSIÇÃO FOI REPROVADA.

Votaram contra os Vereadores Celso Batista dos Santos, Gustavo Henrique Richter, Tamini Dalmoro
Azevedo, Leandro Luis Olbermann e José Carlos Eckert. E a favor, Anastacia Maria Schuster Zart e
Jair Guerino Klein. Proposição nº 003/2020 do Vereador Claumir Hahn, solicitando à Administração
Municipal, através da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, atue mais fortemente nas áreas de
cultura e turismo em nosso Município. Neste sentido, parabenizou o Administração por fazer parte da
AMTURVALES (Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales), desembolsando cerca
de R$ 1.400,00 (Mil e quatrocentos reais) por mês, valor que é um investimento. Entretanto, não possuímos um Secretário de Cultura e Turismo, o que, se possuíssemos, estaríamos um passo à frente nesse
quesito, trazendo recursos e investimentos nessas áreas. Possuímos inúmeros pontos turísticos em nosso
Município que necessitam de atenção do poder público, como a Lagoa Crispim, moinho de milho Boa
Esperança, Clube Náutico Delta, camping da Cascalheira, Bistrô Alecrim do Sítio, Casa do Morro, Toca
dos Corvos, morro das antenas e os demais campings com águas naturais. Ainda, é válido salientar que
possuímos o Parque Poliesportivo Municipal, podendo ser utilizado para eventos de carros, de motos,
shows, apresentações com nossos artistas locais, eventos gauchescos e outros. Outro item, se trata da
implementação de um food-truck no Município, que pode ser usado no Parque Poliesportivo Municipal
em finais de semana, respeitando o horário de fechamento do parque e o excesso de som que não é
permitido por lei. Ainda, quando houver evento na praça ou na Casa do Morro, o food-truck poderá se
fazer presente. Que a Administração Municipal estude uma maneira de regulamentar e emitir licença a
esse estabelecimento. É válido lembrar que possui alguns empresários com interesse de iniciar esse
projeto. O autor não teve comentários adicionais. Em votação, a PROPOSIÇÃO FOI APROVADA
POR UNANIMIDADE.

Requerimento nº 001/2020 do Vereador Claumir Hahn, solicitando que a

Câmara de Vereadores envie ofício à Administração Municipal, através do setor de Meio Ambiente,
solicitando que providencie urgentemente que os entulhos (sofás, camas, fogões, entre outros) que são
deixados ao lado das lixeiras, sejam direcionados ao pavilhão de esportes da Escola Jacob Sehn no
bairro Glucostark, o qual, foi construído para esse fim. Ainda, solicita-se que seja criado um calendário
de recolhimento com divulgação na mídia, com caminhão próprio do Município. Sugere-se que seja
utilizado o caminhão Agrale que estava cedido ao STR e agora voltou ao uso do Município, estando
totalmente adequado a esse trabalho, tendo em vista que possui carroceira. Salientando que o carregamento desses entulhos deverá ser de forma manual, para assim, não danificar ainda mais os objetos e
não poderem ser reaproveitados. Justificou, com intuito de retirar esses entulhos das ruas, o que, além
de ser desfavorável ao próprio meio ambiente, mancha a imagem do Município perante a investidores

e comerciantes, tendo em vista o acúmulo nas ruas. No espaço para comentários adicionais do autor:
“Eu falei com o Diego do meio ambiente e na Glucostark, foi construído um pavilhão específico para
lixo, tipo sofá, esses lixos que vocês estão vendo nas ruas jogados. Acho que o povo parou de ter vergonha na cara e começou a jogar sofá na frente da minha casa, e vice-versa, na frente da minha casa não
pode, do vizinho pode. Eu estou andando bastante de moto no interior e estou vendo todo tipo de objeto,
televisão que não pode jogar na rua tem bastante, esses objetos tem local adequado, mas pra isso te que
ter lei, tem que partir da Câmara de Vereadores, nós temos o caminhão, que estava cedido ao STR e que
voltou para nós agora. Não pode mexer nesses objetos com máquina, chegando no pavilhão estará em
pedaços, quando estiver molhado, está podre, fedendo. Sugiro que os senhores Vereadores, que tem
prática nisso, todos nós temos residência, esse lixo está na frente da sua casa, ou de seu vizinho, você
pega seu carro ou sua moto e vai trabalhar e o lixo está ali, e foi de um ano para cá que começou a
acumular, porque não foi tomado providência, se tivesse sido tomado providência, não estaria aqui falando isso. Faltou competência dos órgãos, e não foi pouco, aquele pavilhão deve ter 7x7, se pegarmos
todo o lixo hoje, precisamos de dois pavilhões, um não chega. Vamos tomar providência, senão como
dizer, Cruzeiro do Sul dormitório, estou quase acreditando, mas não quero fazer parte disso. Então vamos tomar providência. Eu quero ajudar, faço parte do meio ambiente, cobrei o Diego e vou cobrar
novamente, para que a gente tome providência, tem que parar, o lixo não pode continuar. Em votação,
o REQUERIMENTO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Pedido de Informações nº
001/2020 dos Vereadores Jair Guerino Klein, Anastacia Maria Schuster Zart e Claumir Hahn, solicitando que seja respondido pela Administração Municipal o seguinte questionamento: Qual o número de
servidores de Cargo de Confiança (CC) trabalha atualmente na Administração Municipal? Quais os
nomes dos mesmos? Qual o cargo que cada um ocupa? Justificaram, no intuito de informar os Edis e os
munícipes. Os autores não tiveram comentários adicionais. Em votação, o PEDIDO DE INFORMAÇÕES FOI REPROVADO. Votaram contra os Vereadores Celso Batista dos Santos, Gustavo Henrique Richter, Tamini Dalmoro Azevedo, Leandro Olbermann e José Carlos Eckert. EXPLICAÇÕES
PESSOAIS E USO DA TRIBUNA:

Vereador Jair Guerino Klein: “Quero saudar o Presidente,

saudando o Presidente saúdo os demais da Mesa, colegas Vereadores, Vereadoras, pessoal aqui presente, casa cheia, bonito, acho que assim deveria ser sempre, ainda mais cheio, para saber o que está
acontecendo em nosso Município. Primeiramente vou falar sobre a pavimentação no final da RS-130,
bonito, mas acho muito estranho tanta gente pedindo, na rua Irmãos Werle estão pedindo, tem oficina
com sala de pintura que tem que molhar a estrada para fazer pintura, acho isso muito estranho, na Travessa Schardong onde na nossa Gestão eles trancaram a estrada, prometeram fazer calçamento até hoje,
Picada Augusta, e faz pavimentação ali, onde não mora ninguém, nenhuma moradia na beira de estrada,
estou achando isso muito estranho, eu acho que sai alguém beneficiado ali, alguma coisa tem, se estou

errado corrijam, mas eu falo pelo bem do Município, não conta a pavimentação. Mas tem tanto lugar
que foi prometido e tanto lugar que precisa, e faz pavimentação no final de rua onde não tem nenhum
morador, cada um faz como quiser. Sobre o meu Pedido de Informações já deram, gente, isso é o povo
que pede, não eu, colega, boas vindas, desculpa. Vereador não é para nós, é para o munícipe, eles querem
saber o que está acontecendo, e porque fizemos esse pedido de informações, alguma coisa tem errado,
para não aprovar, acho que o povo tem que ir atrás, eu vou começar a fiscalizar mais, é nosso dever de
Vereador, vamos começar com isso. “Kiro”, sobre tua Proposição sobre a AMTURVALES, muito bem
colocado, quando entrou esse projeto eu votei a favor, e aquela vez já pedi, eu só não quero que fique
na gaveta, que seja feita alguma coisa, R$ 1.400,00 (Mil e quatrocentos reais) por mês e até hoje o que
foi feito? Se algum Vereador souber, depois coloca aqui. Dinheiro que foi colocado fora, ninguém se
mexe. “Tada”, tu já fez esse pedido, e quero pedir para dar uma força novamente, parada de ônibus na
Primavera, tem parada de ônibus quase no centro que não é utilizada, meu colega, você bateu muito em
nós, com mato dentro das paradas, Presidente, olha, eu não tirei foto, mas posso tirar amanhã ainda e te
mandar, é vergonhoso. Agora eu vou ter que lamentar um pouco com o que está acontecendo no cemitério, não é da Administração, a danificação, os roubos, mas eu fico muito indignado com uma coisa
sobre isso, claro, a Administração não pode botar segurança, mas teve uma Vereadora suplente que
falou que em um mês aqui conseguiu alguém para cuidar o cemitério particular, o que aconteceu lá? Ou
essa pessoa parou de trabalhar logo? Se alguém está cuidando não pode acontecer isso. Eu digo para
vocês, um bom trabalho para nós, todo mundo, e uma boa semana.” Vereador Claumir Hahn: “Presidente, obrigado por estar aqui hoje, senhores Vereadores, senhoras Vereadoras, essa tribuna aqui para
mim não serve, é muito baixinha, fica desconfortável, vou fazer um pedido na próxima. As pessoas que
estão aqui hoje, muito obrigado, vou agradecer em especial à minha família que está aqui presente, mas
vocês consideram-se também gente da casa. A pedido do Vereador “Monga”, ele pediu para falar sobre
os postes de iluminação pública, ele pediu duas vezes já, e não foi atendido, ele pede que tomam as
providências porque as taxas da iluminação vêm e não têm iluminação. Sobre o turismo, de novo né,
essa parcela está sendo paga para a AMTURVALES, de R$ 1.400,00 (Mil e quatrocentos reais)? Pode
responder para mim? Está sendo paga né, há uns 6 (seis) meses, mas a pasta de Secretaria do Turismo
não está sendo usada ainda, é o que eu venho repetir, todo ano Cruzeiro do Sul perde milhões por não
ter um Secretário de Turismo, a nossa cidade é belíssima, ela da um salto em qualquer cidade que faça
parte do G8, Lajeado não é turismo, é uma cidade de trabalho, mas nós perdemos tempo de não usá-la,
a nossa Hidroelétrica que está sendo segurada na mão de um de Lajeado, é outra coisa que temos que
batalhar e ir a fundo, estamos perdendo milhões, por favor, senhores Vereadores, vamos lá, vamos trabalhar juntos, vamos trabalhar em prol da população que temos, faço esse pedido para trabalhar em prol
de Cruzeiro, não para mim. Nos foi tirado quando foi cedido para a empresa Dália, aquele investimento

grande e que é glorioso, parabéns para a Administração, estou visitando, estou acompanhando, um dos
segundos investimentos que conheço em Cruzeiro do Sul, só atrás da Faros, parabéns. Mas nossa pista
de Veloterra foi embora, e nós precisamos de uma pista de veloterra, motocross, e outros, pode ser feito
junto no mesmo espaço outros esportes, vários esportes, e Cruzeiro do Sul tem área para isso, que a
gente comece a trabalhar em cima disso, e justificar que também traz recursos, e cai dentro do turismo,
se essa pasta tivesse sido usada, tenho certeza que já teria verbas para isso, cabe ao Presidente, ao Secretário de Turismo que seja compatível para esse ramo que traga esses recursos, dinheiro para turismo
tem, a parte mais difícil nós estamos, estamos dentro do turismo. O desleixo pela Casa do Morro, não
culpo os Vereadores, nem eu, nem o pessoal daqui. Eu culpo todos, inclusive eu, acho que até mais eu
estou me culpando com isso, há quatro anos atrás, aquela menina que está nos assistindo abriu uma
brecha para isso, foi no tempo do Prefeito “Dingola”, pegaram três meninas e vieram até aqui, acho que
os senhores Vereadores lembram, e deram um ponta pé inicial, foi feito ela e ficou muito bonito, mas
de três, quatro anos para cá, ficou no esquecimento. A minha preocupação, eu vou lá, à noite inclusive,
eu pego a moto eu vou lá, e o que encontramos lá? Vândalos, inclusive armados, com arma na mesa,
em cima de uma mesa, querendo botar fogo, querendo depredar, eu acho que se nós não tomarmos
providência sobre a Casa do Morro, ela vai ser queimada, aí todo o dinheiro colocado, todas as palavras
em vão aqui colocadas, vão ir para o espaço, aí o Tribunal de Contas vai nos pegar o porque deixamos
fazerem isso. Quero pedir encarecidamente aqui, uma atenção a isso. Já que sobrou espaço no meu
tempo aqui, aproveitar mais a cancha de esportes aqui no centro, há um ano atrás, um ano e meio, as
mulheres tinham aula de dança aqui, certo, hoje não tem mais, precisa de uma profissional provavelmente, né? Para que as mulheres continuem com a ginástica delas, isso aqui é saúde, é investimento,
não é dinheiro para o ralo, uma profissional para um CC 3 para ela aí, CC4, e as pessoas vão usar.
Presidente, quero que estude com carinho isso, e voltar essas mulheres, a minha mulher também vinha,
mas parou, não tem. Sobre o futebol, esse ano é eleitoral, o Prefeito não pode disponibilizar dinheiro
para o futebol, para nenhum esporte, tínhamos agora o campeonato, e nós não vamos ter esse campeonato, infelizmente mais um ano vamos ter que pagar o pato, os jogadores não vão poder botar o pé na
bola em Cruzeiro do Sul. Acho que o Vereador Gustavo está mais por dentro, acho que só quatro que
iriam competir esse ano né? Até seis? Olha aí, seria em torno de R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais)
que iria custar isso, mas é ano eleitoral e infelizmente não pode. Tá bom gente? Isso aí, muito obrigado
Presidente. ” Celso Batista dos Santos: “Quero primeiramente cumprimentar o senhor Presidente, colegas Vereadores, Vereadoras, lideranças partidárias, ex-Vereadores e demais presentes, e dar boasvindas ao colega Claumir, o “Kiro”. Primeiramente, gostaria de colocar sobre a minha Proposição, isso
é um pedido de anos, o pessoal vem pedindo, essa empresa Bom Frango da em torno de 20 (vinte)
empregos ou mais para moradores de nosso Municípios, e esses moradores em dias de cheias, e acontece

seguido, ano passado aconteceu umas cinco ou seis vezes, o Castelhano coloca uma água, e ficam ilhados, não conseguem passar, quem conhece o trecho pode falar, porque essa empresa tem criadores no
nosso Município, tem criadores que criam frango para eles e dão emprego para o nosso Município, e
está se tornando difícil o acesso, se tiverem que fazer a volta por Mariante dá em torno de 35 (trinta e
cinco) quilômetros ou mais, isso acarreta em gastos e transtornos, então temos que ver para fazer esse
trabalho lá. Queria agradecer a Administração, a gente já tinha pedido há um tempo, para fazer serviço
com uma máquina na comunidade da Maravalha, eles estavam com problema na rede de água deles,
onde tinha famílias que não tinham acesso, na parte da noite, esse pessoal, não sei o número exato de
famílias, que tinha dificuldade de ter água, chegava parte da noite e esse pessoal ficava sem água, e
agora essa semana foi destinado uma máquina para lá e foi feito, quero agradecer por parte da Administração. Gente, eu nasci e me criei nessa beira de rio, vendo essa nossa RS tendo dificuldade, questionei aqui também, e nesse tempo todo que conheço, que eu lembre, duas Administrações tomaram frente
à estrada ali, acho que na época do Prefeito José Manoel Ruschel e do Prefeito Erico Weiand, que eu
lembre, foram esses dois Prefeitos que assumiram o trecho, e agora a Administração teve a coragem de
pegar, eu sei que é um problema, nós temos dificuldades nas nossas estradas, todo mundo sabe, mas
pela coragem de enfrentar esse problema, foi feito, falta um trecho ainda para terminar, ano passado
tive a oportunidade de ir junto, acho que o José Carlos também, de ir junto a Porto Alegre, onde foi
concedido e prometido que o Governo entraria com materiais, e vamos esperar que isso aconteça, que
eles tenham uma parceria com nós, Município cederia o maquinário, acho que falta um trecho ainda, e
esperamos que eles entrem com a parte deles, que seria o material. Por hoje seria isso, Senhor Presidente.
Muito obrigado.” Vereador Gustavo Henrique Richter: “Quero saudar o Presidente Adriano, demais
colegas de bancada, os funcionários da Casa e as demais pessoas que se fazem presente. Desejar as
boas-vidas ao colega “Kiro”, lhe desejar que você possa exercer um excelente trabalho nesta Casa durante o mandato. Já explicando o voto contra “Kiro”, eu acho que no momento não haja a necessidade,
a Administração sempre cede um veículo quando necessário, até final do ano passado foi feita uma
emenda para passar um valor referente a saúde, e aí é muito mais futuro fazer isso em outras áreas que
na compra de um veículo. Eu até concordo que o Legislativo tem um poder fortíssimo, mas lá fora eles
vão dizer que isso é mal uso do dinheiro público, pode ter certeza disso. Sobre as Indicações, foram
pedidos que já fiz anteriormente e estou reforçando esses pedidos, porque os motoristas acabam continuando a andar acima do limite de velocidade o que acaba ocasionando perigo constante aos pedestres.
Em relação ao voto contra do Pedido de Informações, está no Portal da Transparência, é só conferir,
como o cidadão que entrou ali e chamou de “cagão”, acho que aqui ninguém é “cagão”, existem pessoas
com educação, coisa bem diferente de ser “cagão”, coisa que ele não tem que é educação, e está lá, é só
conferir, isso para mim não passa de uma politicagem barata e isso para mim não serve. Quero deixar

aqui um convite, no próximo domingo, dia 09, vai ter a Festa de Navegantes no Passo de Estrela, quero
deixar esse convite então, sintam-se todos convidados. Da minha parte seria isso, senhor Presidente.
Agradeço o espaço, uma boa noite a todos.” Vereadora Tamini Dalmoro Azevedo: “Boa noite a todos,
gostaria de saudar o Presidente Adriano, colegas Vereadores, assim como todos os presentes. Boasvindas, “Kiro”, Claumir, como eu, você tem apelido, mas para mim será sempre “Kiro”. Falar sobre a
Proposição do carro, para complementar o que o Gustavo também disse, que com certeza o nosso papel
é muito importante, de buscar recursos, mas acho que no momento não há necessidade, como o próprio
Gustavo falou, lá fora eles vão dizer, ah, a Câmara de Vereadores comprou carro. E, particularmente,
todos eventos que eu participei, foram feitos em finais de semana, onde a frota do Município está parada,
então eles sempre nos disponibilizam veículo, sem problema nenhum. Quanto ao Pedido de Informações
dos colegas, como também o Gustavo já falou, está aqui, oito laudas, oito folhas, tirei hoje pela manhã
do Portal da Transparência, então por isso nosso voto contra, eu somei, isso é referente a dezembro,
janeiro não está disponível ainda, devido a ter terminado o mês semana passada. São 40 (quarenta)
CC’s, sendo 8 (oito) Secretários, então são 32 (trinta e dois) Cargos de Confiança, tem nome, cargo,
função, quando foi admitido, salário, tudo descrito aqui no Portal da Transparência, e isso até me admira,
porque Vereadores. Aparte Vereador Jair Guerino Klein: “Dá licença, posso falar? É que muitas vezes
pessoal do interior não tem acesso a isso e perguntam para nós, como nós não vamos pedir para eles
largar isso em uma folha, tem que vir da Administração, não adianta nós falarmos isso para eles. ”
Vereadora Tamini Dalmoro Azevedo: “Mas Vereador Jair, acho que você pode levar isso para eles. ”
Vereador Jair Guerino Klein: “Mas eles querem da Administração, não quer que eu faça isso, quer que
venha escrito pelo Prefeito.” Vereadora Tamini Dalmoro Azevedo: “Mas não tem necessidade, ali tem
todas as portarias de admissão.” Vereador Jair Guerino Klein: “Mas é tão fácil dar, porque não deram?”
Vereadora Tamini Dalmoro Azevedo: “Porque acho que não tenha necessidade, fazer um serviço novamente se tem tudo disponível ali, certo, e eu até me admiro, porque é desde 2013 (dois mil e treze) que
possui o Portal da Transparência, e vocês dois, o “Kiro” não, mas vocês dois são Vereadores há bastante
tempo, então deveriam saber que existe esse Portal. Queria deixar um recado, não é bem um recado,
mas eu pedi para o Alan fazer um ofício essa semana, referente ao cadastro biométrico que falta os
munícipes de Cruzeiro fazer ainda, não sei se vão nos responder quantos faltam fazer ainda, e teve um
momento que o Adriano solicitou que eles viessem novamente ao Município para fazer o recadastramento, o Cartório Eleitoral disse que não é viável, porque já tinha ocorrido o prazo de fazerem, porém,
todos podem lá fazer, só levarem os documentos necessários, e é até uma forma de regularizar o título,
não só alterar domicílio, e o prazo vai até 6 (seis) de maio, então como nós Vereadores precisamos
passar isso também para as pessoas, então até 6 (seis) de maio para fazer isso, senão não vão poder votar
nas eleições agora de outubro. Acho que por hoje era isso, Presidente. Muito obrigada.”

Vereador José Carlos Eckert: “Saudação ao Presidente, Adriano, colegas Vereadores e demais
presentes. Estou ocupando a Tribuna somente por dois motivos hoje, a respeito do Requerimento, do
Pedido de Informações e do Requerimento do “Kiro”. Seja bem-vindo “Kiro”, está sempre presente já,
muito bom. Portal da Transparência, Jair, não é por nada, assim, dá para tirar, entra no Portal da
Transparência, tira, e leva para o pessoal, não tem problema nenhum. Tu não vais emitir alguma coisa
que não seja a realidade, acho que da para tirar e levar para quem está te pedindo, não tem problema
algum. “Kiro”, sobre o carro, na minha opinião, acho que o carro não seria uma boa, quando a gente
quer, já fomos em várias Expos e Feiras em reuniões da AVAT, a gente pega o carro do Município, o
Alan vai e dirige para nós, sem problema algum, acho tranquilo nessa parte, não é nada pessoal, é
questão de opinião, e temos que ter opinião, tu tens tua opinião, eu tenho a minha, o Gustavo tem a dele,
então só ocupei em função disso. Para hoje seria isso, Presidente. Uma boa noite à todos. ”Presidente
Adriano Antônio Schneider: “Quero saudar o meu Vice-Presidente José Carlos Eckert, Vereadores,
Vereadoras, Assessores, pessoas, principalmente a família do “Kiro”, Leandro, ao Zé que estava há
pouco aí, Presidente do PDT, o nosso Aldo, não sei se é Presidente ainda. Parabéns “Kiro”, está conosco
aqui. Sobre as Proposições do “Kiro”, Cultura e Turismo, parabéns, Cultura e Turismo tem tendência
de aumentar cada vez mais, uma ótima Proposição. Falar sobre a praça, está sendo feita, terá atrações,
brinquedos novos, ela sempre foi esquecida por Administrações anteriores, e agora está tendo esse
investimento em nosso Município, que será um ponto turístico também, a nossa praça Dona Laura, que
é um cartão postal do centro de nosso Município, então temos que dar valor para isso. Sobre o Pedido
de Informações, eu falo como a “Maninha” falou, Jair, Anastacia, vocês já são calejados aqui dentro da
Câmara de Vereadores, Portal da Transparência está aí, a pessoa pergunta uma coisa para mim, o que o
Vereador faz, é o fiscal do povo, as pessoas pedem para nós, o que falta, precisa de informação de tal
coisa, quanto ganha um Secretário, quanto ganha um CC, eu não sei, vou lá e pergunto ou olho no Portal
da Transparência. Sei que é difícil ter internet, nem todo mundo tem, mas cada um tem alguém na
família que tem, que sabe mexer, hoje está tudo muito prático. E para o cidadão que estava aí, que fez
graça dos Vereadores, concorre a Vereadores, senta aqui na Mesa e faz o trabalho que é feito pelo
Legislativo, que é um trabalho sério, um Poder que está para trabalhar, fiscalizar os órgãos do Município,
principalmente a Administração Municipal. Então, sempre houve, sempre vai ter, e esse ano vai aparecer
muita coisa desse tipo, Pedidos de Informações, é ano eleitoral, vamos lá, esse ano vai acontecer, vai ter
muitos pedidos, porque é politicagem, vamos falar sério, não teria isso se não fosse ano eleitoral, vamos
falar sério. “Kiro”, tu é meu amigo, mas carro? Eu não votei, mas se eu tivesse que votar, fosse
desempatar, votaria contra com certeza, “Kiro”. Não tem como, em uma situação como agora, comprar
um carro. Maioria das demandas que a gente tem, para ir em um evento em um final de semana, muitas

vezes como a Adriana estava hoje, resolvendo problemas da Câmara, até concordo, sempre tem carros
disponíveis e a Administração nunca negou um carro para a gente. Fica um pouco inviável a gente ter,
nós como Vereadores, representantes do povo, temos que ter responsabilidade com o dinheiro público,
nós temos que, a gente não pode gastar esse dinheiro que pode ser investido na saúde, educação,
agricultura, então a gente, esse ano principalmente, que é ano eleitoral, não tem como. Tu queres fazer
tuas coisas, eu sei, todos projetos que tu apresentar aqui que forem bons, a gente vai aprovar, como a
gente fez com o do turismo, que é muito bom. Como falei então que não foi aprovado, na verdade, é o
nosso trabalho. Anastacia, em 2019 (dois mil e dezenove), no final do ano, a senhora me deu umas tabe
ladas aqui na Tribuna. “Parabenizo o Adriano pelo título. ” Eu não tenho título nenhum, eu fui eleito
Vereador, como a senhora colocou, que a senhora não estava na Mesa Diretora, no primeiro ano, que
sempre o mais votado era o Presidente. Quando? Queria que a senhora me apresentasse, que sempre o
mais votado era o Presidente. Então dizer para a senhora, que sempre foi votação. E como a senhora
disse depois, que se soubesse disso não teria votado, a senhora podia ter votado contra, eu não pedi voto
para a senhora. Quero agradecer, muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente Adriano Antônio Schneider convidou a todos para a Sessão Ordinária a
realizar-se no dia 19 de fevereiro 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 VEREADORES DE CRUZEIRO DO SUL/RS, AOS 06
DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

LEANDRO LUIS OLBERMANN
Primeiro-Secretário

ADRIANO ANTÔNIO SCHNEIDER
Presidente da Câmara de Vereadores

