ATA Nº 022/2018

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2018 (dois mil e dezoito), 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. Primeiramente foi empossada a Vereadora Anastacia Maria Schuster Zart que
estava de licença da Câmara de Vereadores no período de 30 (trinta) dias. Em seguida após foi
apreciada a Ata Nº 020/2018 da Sessão Ordinária e a Ata Nº 021/2018 da Sessão
Extraordinária. Os Vereadores receberam a Ata com antecedência, com consequente leitura e
análise, foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Foram lidas correspondências
recebidas no período de 08 (oito) a 21 (vinte e um) de novembro de 2018, merecendo destaque:
Ofício da Comissão Central da ExpoCruzeiro, solicitando ao Senhor Presidente o uso da sala da
Câmara de Vereadores nos dias 22 (vinte e dois) e 23 (vinte e três) de novembro para realização
do coquetel do concurso para escolha das soberanas da ExpoCruzeiro e Festa do Aipim. Ofício
da Escola Antônio Domingo Cíceri Filho, solicitando que o Poder Legislativo indique ao Poder
Executivo que parte do duodécimo que sobrar dos recursos acumulados devolvidos, seja
destinado à escola para aquisição de uma nova cozinha, tendo em vista que a atual está em estado
precário. A escola atualmente tem aproximadamente 67 (sessenta e sete) alunos, oferece desde a
pré-escola ao ensino fundamental no turno da manhã e no turno da tarde, crianças com idade de
5 (cinco) a 11 (onze) anos. O corpo docente é formado por 1 (uma) diretora, 7 (sete) professoras
e 1 (uma) atendente de serviços gerais. Indicação nº 028/2018 da Vereadora Anastacia Maria
Schuster Zart, indicando que a Administração Municipal, através do Setor de Trânsito, estude a
viabilidade de implementar sinalização viária com o fim de reduzir a velocidade dos veículos que
trafegam em frente ao cemitério católico particular, localizado na Rua Frederico Germano
Haenssgen, justificando que responsáveis pelo cemitério, pessoas que vão até o cemitério e
motoristas que trafegam pelo local, estão reivindicando por mais segurança, evitando, assim, que
aconteça algum acidente. ORDEM DO DIA: O Projeto de Lei Nº 120-02/2018 do Poder
Executivo que ESTIMA A RECEITA FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO
DO SUL PARA EXERCÍCIO DE 2019, não teve discussão. Em votação, o projeto foi
aprovado por unanimidade.

O Projeto de Decreto Legislativo Nº 002-02/2018 que aprova as contas do Prefeito Municipal
relativo ao exercício de 2016, não teve discussão. Em votação, o projeto foi aprovado por
unanimidade. O Projeto de Lei Nº 010/2018 do Poder Legislativo que denomina logradouro
público, ficará retido por 15 dias para cumprir prazo regimental.O Pedido de Licença Nº
006/2018 do Vereador Sérgio Luís Backes no período de 30 (trinta) dias, a conta de 01 de
dezembro, para tratar de interesse particular, foi aprovado por unanimidade.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA: Vereador MILTON IRINEO WEILER
argumentou: “Saudando o Presidente Adriano Schneider, saúdo todos os componentes da Mesa,
Secretários aqui presentes, suplentes de Vereador, Vereadores, Vereadora e demais pessoas
presentes. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo serviço realizado, em nome da comunidade
São João Batista de São Bento, a colocação de alguns tubos, que foi pedido há anos pela
comunidade a outras Administrações e, felizmente, nessa Administração, com a presença do
Senhor Prefeito e do Vice-Prefeito, há alguns dias atrás, foi feito a colocação desses tubos. Então,
a comunidade pediu para que a gente agradecesse aqui publicamente. Quero mais uma vez tocar
naquele assunto crítico, o leite. Mais uma vez os nossos produtores de leite foram pegos, não tão
de surpresa, mas a gente já sabia que isso iria acontecer, e tem muito a lamentar sobre isso, a
questão do leite é uma questão que a gente não sabe até quando os produtores conseguirão se
manter. Na hora do meio dia sempre assisto um programa no canal rural, fiquei muito chateado
quando vi uma notícia. Em 1 (um) ano aumentou em 114% a importação de produtos lácteos.
Então, amanhã tem um congresso do leite em Teutônia, a gente recebeu até convite para ir, mas
eu me recuso ir lá, aqui só falam em produtor melhorar a qualidade de leite, ligamos o rádio pela
manhã e os noticiários só falam em melhorar a qualidade do leite. O produtor aqui sabe produzir
leite, ele tem qualidade, porque todo dia é levado uma amostra do leite que é entregue aos
laticínios, todo dia vai uma amostra, se tiver alguma coisa de errado, vai fora, é condenado um
caminhão de leite as vezes, a Anastacia sabe muito bem disso, os problemas que se enfrentam
com essa produção de leite, mais uma vez, em 2 meses, deu em torno de 25 a 30 centavos de
queda no leite que já não era grande coisa, daqui a pouco vai baixar 1 real no litro, vai ser inviável
produzir leite, a gente não sabe o que fazer. Os congressos de leite, para mim, não adiantam nada
falar bonitinho, que vão ajudar. A única esperança que a gente tem é no Governo, no próximo
Presidente, a Ministra da Agricultura já falou que vai ajudar os produtores de leite, então, é uma
esperança que a gente tem, esperar até o próximo ano, para ver se isso se ajusta um pouco. A
gente sabe produzir leite, todos produtores sabem, ninguém precisa ensinar eles, eles só querem

um preço justo, um preço mínimo estipulado, um preço que eles podem trabalhar dignamente.
Obrigado Senhor Presidente. ”Vereador JOÃO CELSO FÜHR argumentou: “Boa noite
Presidente, colegas Vereadores, Assessores, a imprensa, demais pessoas presentes aqui, a minha
saudação. Presidente, não fiz o uso da Tribuna na última Sessão, quero parabenizar a Valis
Automação, empresa que vai se instalar no Distrito Industrial, quero desejar sucesso a essa
empresa, como as outras empresas que vieram para cá nos últimos 2 (dois) anos, nessa gestão.
Uma preocupação, vieram 2 (duas) empresas de automação, sempre nos preocupamos em
proporcionar empregos no Município, mas, ninguém se preocupa em formar pessoas para
trabalhar nesse sistema. A Valis Automação e a Premium Engenharia, são empresas que precisa
de curso, então, sugiro que sejam abertos cursos, para preparar essas pessoas para que possam
trabalhar nessas empresas. Nada adianta que a gente sugira que as pessoas de Cruzeiro trabalhem
nessas empresas, se eles não estão preparados. Então, é uma preocupação que a gente tem. Outra
preocupação, meu colega Leandro, é sobre nossa ponte, fiz uma Proposição no ano passado, a
ponte no Paulo Hunemayer, acho que todo mundo conhece, lá depois da Faros. A situação está
realmente crítica, é preocupante em 1 (um) ano não conseguir ajeitar um pouco essa ponte. Vamos
esperar o quê? Que essa ponte caia? Que dê um acidente? Então, conversando com o Henrique e
outras pessoas, acho que está mais que na hora da gente resolver esse problema lá. Foram lá
olhar, mas acho que a situação ficou realmente crítica, depois dessa chuva, eu mesmo fui lá olhar
novamente, o pessoal está indignado que a gente não toma uma atitude, então está aí um recado,
temos que chamar o setor de obras e ir lá, eu me proponho em ir junto, a gente tem conhecimento,
a gente pode dar uma mão, para resolver esse problema de vez. Outra preocupação, o Milton sabe
bem, quem trabalha no interior, nossas máquinas estão bem sucateadas. Vai vir a época da
silagem, e como vai suportar isso? Nós teremos condições de atender esse povo? O pessoal já
está cobrando agora. Tem máquina para fazer o silo? Tem máquina disponível? Vamos nos ligar
nisso aí, porque depois que tiver uma máquina só, não vai suportar. Então, quero deixar isso bem
esclarecido. Antes do problema acontecer, a gente já precisa estar antenado nessas coisas. Não é
só reclamar aqui, gente, tem notícia boa também. Fiquei sabendo ontem que nossa viagem à
Brasília, Ubirajara Marques, Adriano Schneider, nosso Deputado Federal Cajar Nardes mandou
uma emenda. Não foi bem o que a gente tinha pedido para ele, mas, veio um valor de R$
97.847,00 (Noventa e sete mil e oitocentos e quarenta e sete reais), então, quero dizer às pessoas
que dizem que a gente vai viajar, vai passear, eu acho que nessa gestão, os Vereadores que foram
para lá, com muito orgulho posso dizer, poucas vezes trouxeram tantos recursos, então o pessoal

está de parabéns, a equipe também, que está preocupada em trazer recursos de fora. Então,
parabéns, quero agradecer o Cajar Nardes. A gente foi muito bem recebidos lá, né, Bira, o homem
teve paciência, conversou bastante conosco, a gente tinha pedido o caminhão pipa, mas como ele
não se reelegeu, ele se propôs em enviar esse valor para nós, então, parabéns a quem foi junto
para lá. Muito obrigado Presidente. ”Vereador SÉRGIO LUÍS BACKES argumentou: “Saúdo
o Presidente desta Casa, Adriano Schneider, demais Vereadores, Vereadora, Suplentes,
Presidentes partidos, professora aqui presente, seu Milan que está aqui pela primeira vez, Albenir
meu jogador de bocha, não jogou nenhum jogo mas está fichado. Milton, há pouco falou do preço
do leite, mais uma queda, ouvi comentários, isso é lamentável, e isso nunca terá cura se o
Governo não fixar preços em soja, milho, combustível, leite, suíno, frango, tudo estipulado em
2, 3 anos fixados, ninguém terá problema. Todo mundo sabe se pode produzir leite ou porco.
Assim não vai dar certo. As pessoas vão lá, se instalam, 1 ano vai bem, 2 vai mal, o que vai
acontecer? Vai falir, voltar para cidade. Meu pedido de licença, a gente coloca interesses
particulares, mas não, é simples, dar oportunidade a quem ajudou a eleger todos nós. Aqueles
que caminharam, pedindo votos, acho que nenhum Vereador, até hoje, se elegeu sozinho em um
partido aqui nesse Município. Então, a gente tem que respeitar, sim, quem caminhou com nós.
Então, por isso, estou dando 1 mês ao próximo suplente que assumir e se eu poderia dar meio
ano ou 1 ano, eu daria, porque eles merecem. A receita que foi aprovada hoje, assim, hoje, para
o Município se mante rum pouco melhor, deveria ser R$ 40.000.000,00. A gente sabe o aperto
de cada fim de ano do Município, o caixa sempre vazio, mas, agora, com a vinda de empresas,
eu vejo, lá na frente um futuro melhor, mas não ano que vem, isso até que gerar alguma receita,
demora, então nós temos, hoje, muitas obras em andamento, a Dália, está indo bem, vamos
vencer, vai dar certo, e falar de obras, a concretos Cruzeiro está no pavilhão, está indo bem, daqui
um tempo teremos nosso pavilhão, talvez até essa Casa aqui poderá aumentar seu espaço, que é
importante. Eu estive olhando as obras no distrito, é bonito ver as obras em andamento, mas, foi
dado um container para os índios colocarem lixo, isso é lamentável, eu não tenho medo de falar,
não pode ter medo de falar quando se vê as coisas erradas, eles simplesmente não abrem a tampa
para colocar o lixo lá dentro, atiram o lixo ao lado, lixo gente, isso dá um fedor, tem gente que
trabalha em obras ao lado e não aguenta mais, eles são abusados, espero que a Administração vai
lá conversar com eles, a lixeira ficar lá, tudo bem, não tem problema nenhum, mas colocar no
lugar certo, o próprio lixeiro vai perder tempo lá ou vai deixar atirado. Então, a gente lamenta
muito, quando queremos ajudar as pessoas e eles a si não ajudam. Lamento muito, lamento

mesmo. Fui um pouquinho no velório hoje de manhã do rapaz que morreu afogado no Rio
Taquari, é uma tristeza a gente ver isso, quero aqui, deixar meus sentimentos à família do
Rudimar Schmmer, não sei, Gustavo, tu que é de lá, é triste a gente ver acontecer isso com uma
família, com filho único, então, deixar meus sentimentos à família. Quem quer assistir um jogo
de bocha bom, sexta-feira à noite na baiuca, jogo que está atrasado por falecimentos, e sábado
continua a rodadas da semifinal. Já tem um jogo do Bar dos carecas e tamoio, aqui no centro, e
Arroio Grande está esperando adversário de Baiuca e 22 (vinte e dois) escola. Parabenizar o
Município pelos 55 (cinquenta e cinco) anos de emancipação, amanhã vai ter desfile das
soberanas, aqui no centro, às 18 horas e 30 minutos, sexta-feira vai ter escolha das soberanas, no
ginásio, deixar o convite, às 22 horas. Gente, estive ontem conversando ali no bar do Milton
Beuren, eu sei que muitos já pediram isso, o Bira conhece bem ali em cima, sentado uma meia
hora conversando com a turma, como o pessoal coloca velocidade nos carros nesse trecho, como
está perigoso. Ali, junto do entroncamento que vai pra Schardong, não pode passar do começo
do ano que vem para colocar um redutor ali, um quebra-molas, uma lombada, o que quiser. Tem
que ter, gente, é saída do bar, saída do Independente, é um perigo, a gente já sabia, mas parei
ontem só para olhar e conversar, o pessoal não respeita, tem escola logo abaixo, tem creche e tem
um quebra-molas, mas o pessoal vem voando, se a gente tiver um logo acima, vai ajudar muito.
Essa questão de não colocar quebra-molas, porque tem uma lei, tem que rever isso aí, Lajeado
está cheio de quebra-molas e buracos também, está lamentável essa nossa estrada ali para cima,
na beira do rio, deu uma fatalidade ali, não se sabe se foi por isso, mas está horrível aquele asfalto.
Gente, um boa noite. ” Vereadora ANASTACIA MARIA SCHUSTER ZART argumentou: “
Boa noite. Quero saudar a Mesa Diretora, na Presidência do Adriano, colegas Vereadores, as
pessoas que se encontram aqui, não vou citar nomes, mas é sempre bom quando a quase está
quase cheia, quando as pessoas vêm nos assistir. Estou retomando hoje, estive também de licença,
por 1 mês, colega Tio, a gente bem assistir, participar, é sempre bom darmos oportunidade aos
outros colegas, e parabenizar o Paulo Mallmann pelo trabalho realizado aqui na casa. Queria
colocar aqui, um pouquinho, que, ontem, dia 20, nós celebramos, e digo também comemoramos
e ao mesmo tempo refletimos, teve alguns manifestos até, da consciência negra. Deixamos um
pouco de lado isso, temos vários negros aqui em nosso Município também, certamente a gente
não dá o devido valor, mas em muitos lugares do país teve celebrações, manifestações, do dia
nacional da consciência negra no Brasil. Nós temos muito que pedir perdão para essas pessoas
por tudo que passaram, nós não sentimos isso na pele, mas sabemos quando olhamos um filme,

lemos um livre, e tem essa história da consciência negra, conseguimos ver o que passaram, então,
quero deixar minha indignação, muitas vezes também por não aderir mais a essa classe que temos
dentro do nosso Município. A indicação que eu fiz aqui, de colocar, talvez, um redutor de
velocidade em frente ao cemitério, eu fui procurada pela comunidade Católica e também por
outras pessoas, teve finados novamente e é muito perigoso ali, e quando tem um enterro,
certamente todos já passaram ali, tem aquele movimento todo. Já conversei com o Nécio até, e
ele passou que é uma curva, é difícil de colocar pela lei, mas eles irão averiguar, peço para o
executivo ver isso para nós. Na última Sessão também e na penúltima, tivemos a presença das
empresas que vieram para o Município, mais uma vez que a gente fica feliz pelo investimento,
nosso Município, por estarem escolhendo nosso Município, foram as empresas Premium
Automação e a Valis Automação. Que bom que nosso Município possui essa área, se não
tivéssemos essa área não teríamos onde colocar essas empresas. Então, teve, certamente, um
administrador que pensou nisso um tempo atrás, um Prefeito, de adquirir uma área, então, daqui
a pouco, podemos adquirir mais uma área para que mais empresas venham ao nosso Município.
No dia 22 teremos o aniversário de nossa emancipação, dia de comemoração, dia em que
Cruzeiro do Sul completará 55 anos, de muitas histórias, certamente coisas muito boas, coisas
ruins, e é um povo guerreio, povo humilde e que tem um bom coração. Tenho muito orgulho de
fazer parte da história de Cruzeiro por 40 anos, são 40 anos que faço parte, eu não me criei aqui
em Cruzeiro, tenho muito orgulho de fazer parte da história de Cruzeiro por 40 anos, é um povo
maravilhoso. Nesse sentido, quero incluir o Jair e o Tada, parabenizando o Município por esse
dia 22 que é amanhã. Também quero convidar, o Tio já convidou há pouco, para o desfile das
soberanas amanhã, às 18 horas e 30 minutos para a nossa 7ª ExpoCruzeiro e Festa do Aipim e,
também, sexta-feira, teremos o desfile, o baile, na sexta à noite, também estamos convidados,
temos 8 candidatas lindas, independente de quem ganhar, irá nos representar muito bem nosso
Município. Terá também o galeto em prol do hospital, será sábado, meio dia, dia 24, será
comercializado os galetos no valor de R$ 15,00, é uma ação voluntária com a BRF, juntamente
Administração e direção do Hospital. Então, a gente convida para as pessoas à prestigiarem,
colaborarem. Sempre digo, temos que valorizar essa parceria com a BRF, porque, caso contrário,
é difícil fazer, então, como são parceiros, temos que aproveitar isso. Domingo, iremos ter
também, o encerramento do show de dança, convido aqui em nome da Patrícia Lauxen, vai ter
esse show de dança do grupo corpo em movimento, com o apoio da prefeitura, então a gente pede
que as pessoas procurem participar, sempre digo, as pessoas que se preparam o ano inteiro, elas

gostam que o público vai assistir, faz parte disso. Terá primeiro o grupo corpo em movimento,
depois o CTG Pagos de São Rafael e até a Invernada Chama no Pé que vai fazer apresentação.
Obrigado e boa noite. ” Vereador ADRIANO ANTÔNIO SCHNEIDER argumentou: “Saudar
o vice-presidente Leandro Olbermann, os Vereadores, a Vereadora e as demais pessoas presentes.
Quero convidar à todos para a escolha das soberanas, sexta-feira, às 22 horas, e um coquetel às
21 horas na Câmara de Vereadores. Gostaria de falar sobre o ótimo trabalho que está ficando na
terraplanagem da Dália, estive lá na semana passada, nessa semana novamente, juntamente com
o Prefeito, olhando esse empreendimento, e sobre as máquinas, vi o João Celso falando antes, na
estrada, como vai ser com a silagem, pelo certo, deveríamos deixar pronto essa terraplanagem
até final de novembro, mas não tem como conseguir, temos a máquina do G8 e temos nossa
escavadeira hidráulica que estragou, tivemos esse azar, mas estamos fazer de tudo, estamos
trabalhando com a máquina do G8 que ficará até final de novembro, gostaríamos de segurar mais
tempo, temos a nossa aplocan, que está estragada no momento, mas estamos fazendo o máximo
para arrumar, e, na verdade, ela rende três vezes mais que a do G8, a pá dela é maior, estamos
trabalhando com 2 (dois) caminhões, 1 (uma) patrola e 1 (uma) carregadeira, direto, esse
maquinário não está na estrada, e temos que entregar esse serviço, é uma grande obra, não tem
como parar. Está difícil, mas temos 2 (duas) retroescavadeiras para chegar através de emenda e
esperamos que até final do ano estejam aí para que possamos colocar no serviço. Precisamos de
muitas máquinas, um trator de esteira lá nesse empreendimento, o interior precisa muito, temos
mais de 700 (setecentos) km de estradas de chão, então precisamos de máquinas, Lajeado já não
precisa, não tem muita estrada de chão, mas nós, sim. Outra coisa também, a roçadeira, está
sempre estragada, precisamos ver o que está acontecendo, pessoal está reclamando, temos que
ver o que está acontecendo que não dura, trocar ou comprar uma outra, pessoal reclama que a
estada está fechada, mas não tem o que fazer. Hoje, vindo para a Sessão, vi o vice-prefeito parado
em cima de um caminhão cortando árvore com uma roçadeira, legal da parte dele, trabalhando,
não é seu serviço, mas está fazendo pelo bem do Município, se todos pensassem assim,
estaríamos bem melhor, até os colonos, sei que nem todo mundo tem o equipamento necessário,
mas se todos ajudarem um pouquinho, ficará bem melhor. Quero agradecer a todo o trabalho que
a nossa Assessora Daniela, a nossa Assessora Dani, quero dizer à todos os colegas que na semana
passada, ela pediu as contas, arrumou um serviço novo, ela disse que quer crescer na vida, e a
gente torce, com certeza todos os Vereadores que passaram pela história dela, torcem, então,
quero agradecer a todo trabalho prestado no período que estive nesta Casa, quero desejar boa

sorte no seu novo trabalho. Gostaria de falar do Vereador Suplente que esteve presente na última
sessão, que disse que os Vereadores novatos precisavam aprender muito, então, gostaria de dizer
para esse Vereador, que se fosse depender de Vereador novato aprender muito, para um Vereador
que esteve em 2000 aqui e nunca mais se elegeu de tão bem que trabalhou, concorreu 4 (quatro)
ou 5 (cinco) vezes depois e não se elegeu mais, não adianta querer vir aqui dizer o que os
Vereadores novatos estão fazendo, aqui tem 5 Vereadores novatos, e vou citar nomes: é o
Adriano, o Milton Weiler, o João Celso Führ, o Gustavo e o Leandro Olbermann, eu acho que
estamos fazendo um ótimo trabalho pelo Município, estamos trabalhando em prol do hospital,
em prol da agricultura, defendendo todas as classes que tem no nosso Município, porque é o que
a gente vem fiscalizando e trabalhando para os nosso Munícipes, o que a gente puder fazer, a
gente está sempre 24 horas ligados, a gente nunca negou de ajudar ninguém, então, assim, quero
dizer que antes de vir aqui falar bobagem na tribuna, tem que ver o passado, não adianta querer
vir aqui dar uma de herói para se promover. Quero parabenizar nosso Município, pelos seus 55
anos de emancipação política, parabenizar com orgulho, dizer com orgulho de fazer parte desse
nosso Município, Município que vem crescendo, Município que está evoluindo, principalmente
nesses últimos 2 (dois) anos com essas empresas que estamos trazendo, nosso distrito industrial
está ficando pequeno, que bom, quanto mais empresas vierem, né, João Celso, melhor para nós,
teremos retorno, e funcionários, como o João Celso disse antes e como estávamos falando no dia
que o pessoal da Valis estava aqui, precisamos ter mão de obra nossa, do nosso Município,
precisamos muito ter pessoas qualificadas, e nessas empresas de automação, empresas grandes,
não é qualquer um que pode trabalhar, tem que ter curso, ter treinamento, eles até falaram que
dão incentivos para os novatos, para fazer treinamentos, quem sabe futuramente essas empresas
não fazem treinamento, como eles explicaram aqui no dia da sessão. Para hoje, seria isso. Meu
muito obrigado. ” Nada mais havendo a tratar, o Presidente Adriano Antônio Schneider convidou
a todos para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia 05 de dezembro de 2018, 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 28 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
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