
 

ATA Nº 002/2021 

 

 

Aos 03 (três) dias do mês de fevereiro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 18 horas e 30 minutos 

(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, sendo eles: Daiani Maria; Demétrios Karol Lorenzini; Gustavo 

Henrique Richter; Isidoro José Weschenfelder; José André Schmitt; Maísa Aparecida Siebenborn; 

Marni Ediza Trentini Ledur; Sérgio Luís Backes e Vanessa de Jesus,  reuniu-se ordinariamente o Poder 

Legislativo. O Presidente GUSTAVO HENRIQUE RICHTER iniciou a Sessão saudando a todos, 

desejando um excelente ano aos presentes e invocando o nome de Deus. Em seguida, foi apreciada as 

ATAS Nº 024/2020 e 025/2020 da Sessão Ordinária de 16 de dezembro de 2020 e da Sessão Solene de 

16 de dezembro de 2020, respectivamente. Os vereadores receberam a ATA com antecedência, com 

consequente leitura e análise, foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Ofício nº 10/2021 do 

Município de Cruzeiro do Sul, por meio do Prefeito João Henrique Dullius, indicando a Vereadora 

Daiani Maria como Líder de Governo na Câmara Municipal de Vereadores. Ofício nº 01/2021 do 

Conselho Tutelar de Cruzeiro do Sul, informando a eleição da nova coordenação para representar o 

conselho pelo período de 2021, sendo como coordenadora a conselheira Maria Ilone Backes e como 

vice conselheira Lise Isabel Bottega. Indicação nº 001/2021 do Vereador José André Schmitt, 

indicando que a Administração Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e do Setor 

de Trânsito, instale placas de sinalização com a denominação das ruas e estradas, principalmente no 

interior do Município. Cita que há vias que possuem as placas, contudo, estão depreciadas, sendo 

necessário sua substituição ou reforma. Justificou, mencionando que em diversas ruas e estradas do 

Município, não existem placas de sinalização identificando-as, o que dificulta na entrega de mercadorias 

nesses locais, bem como, na chegada ao destino por pessoas que não conhecem a cidade. Indicação nº 

002/2021 do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, indicando que a Administração Municipal, através 

das Secretarias de Obras e Serviços Urbanos e do Setor de Trânsito, dê continuação, em caráter de 

urgência, no redutor de velocidade (quebra-molas) na rua Frederico Germano Haenssgen, na esquina 

com a rua Nicolau Zart, bairro São Rafael. Justificou, mencionando que atualmente há redutor em um 

lado da pista de rolamento, no sentido São Rafael – São Gabriel e, diversos motoristas, não respeitam e 

passam ao lado, causando inúmeras situações de riscos aos demais que utilizam a via. Indicação nº 

003/2021 do Vereador Isidoro José Weschenfelder, indicando que a Administração Municipal, 

através da Secretaria de Obras e Serviços  

Urbanos, em caráter de urgência, coloque cordões de meio fio e bueiros na rua Carlos Walter Haenssgen, 



bairro Vila Rosa (Loteamento Popular), mais precisamente nas proximidades das residências das 

Senhoras Naira Müller e Teresinha Schmidt (casa número 11). Justificou, mencionando que em dias 

chuvosos a água acaba invadindo as residências, impedindo o acesso e causando incômodos aos 

moradores. Ainda, salientou que há um grande fluxo de veículos no local. Observou, também, a questão 

do esgoto a céu aberto, conforme imagens anexadas ao pedido. Indicação nº 004/2021 do Vereador 

Isidoro José Weschenfelder, indicando que a Administração Municipal, através da Secretaria de Obras 

e Serviços Urbanos, proceda com a limpeza e capina na rua Alfredo Lopes da Silva, bairro Vila Célia, 

bem como, a manutenção das lixeiras, colocando em alguns locais e substituindo as danificadas. 

Justificou, mencionando que a rua está com vegetação aparente e necessitando de limpeza. As lixeiras 

existentes estão em estado precário, quebradas, sendo necessário a substituição.  

ORDEM DO DIA:  Projeto de Lei nº 001-01/2021 do Poder Executivo que AUTORIZA A 

CONVOCAÇÃO DE OCUPANTE DE CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CARGA 

HORÁRIA SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão, o Vereador Sergio 

Luís Backes disse que de sua parte o Projeto será aprovado, afirmando ser positivo não contratar alguém 

e sim aumentar carga horária de servidor existente, tendo uma grande economia. O Vereador José André 

Schmitt mencionou que por estar em período de pandemia, ao invés de estar diminuindo gastos, está 

sendo aumentado, afirmando ser contra o Projeto, visto que, em sua opinião, até hoje uma pessoa com 

20 (vinte) horas conseguiu cumprir seu papel, questionando o porquê agora, em época de pandemia, 

tem que aumentar as horas. A Vereadora Daiani Maria citou que, tecnicamente, até onde vai seu 

conhecimento, existe uma lei com a exigência de carga horária de 30 (trinta) horas para virem recursos 

do Governo Federal e Estadual, sendo necessário o cumprimento mínimo de 30 (trinta) horas, sendo o 

intuito da Administração não contratar, porque não é possível contratar alguém apenas 10 (dez) horas, 

dado que existe uma legislação de 20 (vinte) horas mínimas, então ao invés de contratar uma pessoa 

com 20 (vinte) horas, segundo a Vereadora, estará sendo aumentado somente 10 (dez) horas dessa 

profissional que já está no quadro da Prefeitura atualmente, sendo concursada. Afirmou, novamente, 

que essas 10 (dez) horas precisam ser preenchidas. O Vereador José André Schmitt questionou se a lei 

exige esse aumento. O Vereador Isidoro José Weschenfelder solicitou a apresentação de um documento 

que prove a necessidade de aumento, pois, caso contrário, afirmou que seu voto será contrário.  O 

Vereador Demétrios Karol Lorenzini citou que há uma legislação que impede a Prefeitura a aumentar 

gastos com a folha desde maio de 2020, mencionando que não está sendo onerada a folha de pagamento, 

dizendo que, perante as justificativas, o Projeto é válido, estando de acordo. O Vereador José André 

Schmitt questionou se deve ser contratado uma pessoa para esse fim. A Assessora Jurídica, Tamires 

Bottega, respondeu que a lei não diz que é necessário contratar uma pessoa para esse cargo, mas que a 

lei exige que ela tenha 30 (trinta) horas, sem as 30 (trinta) horas, o Município deixará de ganhar 



benefícios e valores para creches, escolas, explanando que se o Município tiver uma pessoa com 

somente 20 (vinte) horas, não receberá esses valores. O Vereador Isidoro José Weschenfelder solicitou, 

novamente, onde está expresso isso e quais são os benefícios. A Assessora Jurídica afirmou que são 

benefícios em valores e que não teria o programa para o repassar na íntegra. O Vereador solicitou que 

fosse apresentado esse documento e discutido posteriormente.  Em votação, o Projeto foi APROVADO 

COM 6 (SEIS) VOTOS FAVORÁVEIS dos Vereadores Sérgio Luís Backes, Vanessa de Jesus, Maísa 

Aparecida Siebenborn, Marni Trentini Ledur, Demétrios Karol Lorenzini e Daiani Maria e 2 (DOIS) 

VOTOS CONTRÁRIOS dos Vereadores José André Schmitt e Isidoro José Weschenfelder. Projeto 

de Lei nº 002-01/2021 do Poder Executivo que AUTORIZA A CONVOCAÇÃO DE OCUPANTE 

DE CARGO DE NUTRICIONISTA PARA CARGA HORÁRIA SUPLEMENTAR E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão, o Vereador Isidoro José Weschenfelder questionou a volta 

às aulas, se estaria confirmada e seriam presenciais. A Vereadora Daiani Maria informou que esteve em 

reunião com a Secretária de Educação e a informação que ela lhe passou é que as aulas voltam no dia 

17 de fevereiro e que foi aumentado em 1 (uma) hora o funcionamento das creches, agora com 

atendimento de 5 (cinco) horas por turno e que estariam tentando viabilizar o retorno de forma integral, 

reafirmando que seria essa a informação que a Secretária de Educação teria lhe passado. O Vereador 

Isidoro José Weschenfelder citou que não está firmado, expondo que existe uma data, mas não é certo 

que possa ocorrer. A Vereadora Daiani Maria expôs, novamente, que foi a informação lhe passada pela 

Secretária e que a informação consta nos meios de comunicação, inclusive mencionando que deu 

publicidade em suas redes sociais e muitas pessoas entraram em contato com sua pessoa, onde pediu 

para que ligassem à Secretaria de Educação. Acredita que as aulas não voltem 100% (cem por cento), 

mas reafirmou que irão retornar no dia 17 de fevereiro. A Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur afirmou 

que a informação prestada é correta, visto que ela esteve no dia de hoje em conversa com a Secretária 

de Educação e, também, mencionou que confere a questão do aumento de 4 (quatro) para 5 (cinco) 

horas o funcionamento das creches, podendo os pais escolherem se levam no turno da manhã ou tarde. 

Referente ao transporte escolar, mencionou que será oferecido a todos os alunos e que as aulas serão 

realizadas no sistema híbrido, onde uma semana vai uma turma e na semana seguinte, outra turma. 

Questionou se o aumento de horas da Nutricionista vai no encontro do Projeto da Assistente Social, se 

é para vir recursos do governo. A Assessora Jurídica, Tamires Bottega, informou que são programas 

diferentes, no caso da Nutricionista, teria um acréscimo de 5 (cinco) horas e, também, no caso da 

Assistente Social, há uma legislação federal que não permite exceder 30 (trinta) horas. Neste caso em 

questão, da Nutricionista, como não tem limitação, poderá fazer 35 (trinta e cinco) horas sem problemas, 

em suas palavras. O Vereador Demétrios Karol Lorezini citou que a respeito da volta às aulas, tem um 

movimento a nível estadual também com propostas da integralidade, visto que a rede privada voltou 



assim e citou que Cruzeiro do Sul voltará em breve também. Sobre a carga horária, disse que muitas 

pessoas acham que a Nutricionista cuida somente da alimentação, citando que não é só isso e, sim, que 

faz a captação de recursos, inscrições em programas e a demanda vem aumentando com o aumento, 

também, de crianças. Mencionou que não será onerada a folha, mantendo o que era ano passado, em 

virtude da legislação que não permite que isso aconteça. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 003-01/2021 do Poder Executivo que AUTORIZA O PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A CONCESSÃO DE USO DE UM TERRENO 

URBANO PARA INSTALAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DA EMPRESA ESPUMASUL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. O Projeto não entrou em 

pauta para apreciação e votação, visto que ficou retido na Comissão de Constituição e Justiça para mais 

análises de sua constitucionalidade. Projeto de Lei nº 001-01/2021 do Poder Legislativo de autoria da 

Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn que PROÍBE A QUEIMA, SOLTURA E MANUSEIO DE 

FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTEFATOS PIROTÉCNICOS DE ALTO IMPACTO SONORO, 

TECNICAMENTE CLASSIFICADOS COMO “FOGOS DE ESTAMPIDO” E “ARTIGOS 

EXPLOSIVOS”. Não houve discussão acerca do Projeto. Em votação, o Projeto foi APROVADO 

POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 002-01/2021 do Poder Legislativo de autoria do Vereador 

Gustavo Henrique Richter que DENOMINA LOGRADOURO PÚBLICO COMO ESTRADA 

OSCAR WEILER A ATUAL “ESTRADA GERAL PARA SAMPAIO”. O Projeto ficou retido para 

cumprir prazo regimental e será colocado em votação na próxima Sessão Ordinária. Anteprojeto de 

Lei nº 001-01/2021 do Poder Legislativo de autoria da Vereadora Daiani Maria que DISPÕE SOBRE 

A DIVULGAÇÃO DOS DADOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NA PÁGINA OFICIAL DA 

PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Não houve 

discussão acerca do Anteprojeto. Em votação, o Anteprojeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Proposição nº 001/2021 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, sugerindo que as 

Sessões da Câmara de Vereadores comecem a ser transmitidas de forma ao vivo pela rede social 

Facebook. O documento menciona que com essa iniciativa, se terá mais uma ferramenta elementar para 

a divulgação dos atos do Legislativo Municipal, propiciando uma transparência ainda maior com a 

comunidade, visto que será possível acompanhar de forma instantânea o que está sendo apreciado e 

decidido pelos Vereadores cruzeirenses. Ainda, facilitará aos munícipes que gostariam de acompanhar 

as Sessões e não conseguem fazerem-se presentes de forma física em nossa sede. Ademais, mencionou 

que neste momento de pandemia, onde há restrições para o público, tal iniciativa mostra-se ainda mais 

importante. O autor não teve comentários adicionais. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR 

UNANIMIDADE. Proposição nº 002/2021 de autoria do Vereador Gustavo Henrique Richter, 

propondo à Administração Municipal que adota as medidas cabíveis para implementação de câmeras 



de videomonitoramento no Município de Cruzeiro do Sul. É mencionado no documento que 

inicialmente, poderão ser instaladas em pontos estratégicos, como no centro e nas principais entradas e 

saídas da cidade. E, de acordo com a capacidade financeira do Município, estender a todos bairros e 

localidades do interior, promovendo o cercamento eletrônico de toda cidade. Frisou que no ano de 2020, 

a Câmara de Vereadores autorizou o Executivo a repassar R$ 6.174,00 (Seis mil, cento e setenta e quatro 

reais) para a ALSEPRO – Associação Lajeadense de Segurança Pública, visando colaborar com o 

esforço regional para a conclusão das obras do Centro de Monitoramento Regional de Segurança 

Pública, o qual é sediado no prédio do 22º BPM – Batalhão de Polícia Militar. Deste modo, o Município 

possuindo as câmeras de videomonitoramento, as imagens serão remetidas ao controle do Centro de 

Monitoramento Regional e as autoridades de segurança poderão utilizar a tecnologia para agilizar e 

otimizar suas ações, tanto na constatação do que poderá estar ocorrendo em tempo real, como no 

desenlace de determinado crime. O Município, caso ache oportuno, poderá, também, ter uma sala de 

controle para a operação das imagens. Frisou, através do documento, que com esse importante 

mecanismo, será oferecido uma maior segurança aos munícipes, coibindo as ações dos criminosos e 

auxiliando as forças policiais no combate à criminalidade local. O autor não teve comentários 

adicionais. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 

003/2021 de autoria do Vereador Gustavo Henrique Richter, solicitando à Administração Municipal 

que estude a viabilidade de realizar uma força tarefa para regularizar os imóveis e loteamentos já 

existentes no Município, de acordo com a Lei Federal nº 13.465/2017 que dispõe sobre a regularização 

fundiária rural e urbana e com a Lei Municipal nº 1720-03/2019 que regulamenta a REURB – 

Regularização Fundiária Urbana, em Cruzeiro do Sul. A REURB compreende duas modalidades: a 

REURB de Interesse Social (REURB-S), a qual é aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados 

predominantemente por população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo 

Municipal, sendo isentos de custas e emolumentos. Já a REURB de Interesse Específico (REURB-E), 

é aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados por população não qualificada na modalidade 

supracitada, neste caso, sendo necessário por parte do proprietário, o pagamento de custas e 

emolumentos. Menciona, na Proposição, que a iniciativa será de grande importância ao Município, dado 

que diversos munícipes serão afetados positivamente com a regularização dessas áreas irregulares, tendo 

a oportunidade de obter a titulação de sua propriedade através dos instrumentos jurídicos, o que 

acarretará em inúmeros benefícios, como a possibilidade de angariar algum financiamento habitacional, 

a valorização de sua propriedade, maior facilidade em uma eventual venda, entre outros benefícios 

relevantes. Ainda, salientou que a Fazenda Pública aumentará a arrecadação através do IPTU, uma vez 

que diversos proprietários dessas áreas sem registro, acabam não efetuando o pagamento do tributo. O 

autor não teve comentários adicionais. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR 



UNANIMIDADE. Proposição nº 004/2021 de autoria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, 

propondo que a Administração Municipal passe a utilizar/adotar um aplicativo (APP) para comunicação 

com os munícipes. Através dele, as pessoas poderão apresentar sua sugestão, reclamação, elogio, 

podendo anexar fotos e comentários sobre os problemas encontrados em todo Município. Da mesma 

forma, o munícipe poderá acompanhar seu nome/colocação na lista de espera por consultas e/ou 

cirurgias agendadas. Cita que, hoje, há aplicativos que já se pode fazer isso, como o COLAB, por 

exemplo. Mencionou que, caso o Município julgue melhor, pode ainda desenvolver um APP próprio. 

Não sendo exequível a curto prazo a disponibilidade do aplicativo, a sugestão é de disponibilizar um 

canal de fácil acesso dentro do site da Prefeitura, onde conste o serviço semelhante. Justificou, tendo 

em vista que nos dias atuais a informação é muito rápida e o acesso à tecnologia, de igual modo, 

especialmente a tecnologia móvel através do celular/smartphone. Percebe-se que as pessoas se utilizam 

de redes sociais para apresentar suas demandas/críticas quanto aos serviços públicos, porém, isso não 

dá o retorno pretendido e geralmente acaba gerando polêmicas desnecessárias e repercussão negativa 

para todo o serviço público. Tendo essa ferramenta em utilização, a reclamação, sugestão, informação 

e solicitação de serviços, pode ser direcionada para o setor competente, que por sua vez tem a 

obrigatoriedade de dar resposta num prazo pré-estabelecido, como por exemplo 24 ou 48 horas. O autor 

não teve comentários adicionais. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. 

Proposição nº 005/2021 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, propondo que a 

Administração Municipal crie um Centro Educacional – escola de turno integral – até o 9º ano, 

utilizando a área da antiga Escola Estadual de Ensino Fundamental São Gabriel, localizada no bairro 

São Gabriel, local estratégico que irá abranger boa parte de nosso Município, principalmente pelos 

loteamentos próximos que serão lançados. Enfatiza no documento que, além da educação de qualidade, 

poderá ser implantado diversas atividades nesse local, como quadras poliesportivas (vôlei, basquete, 

futebol de salão, handebol, tênis) e, para o futuro, nação. Ainda, destinar uma área para salto em altura, 

salto em distância e competições de corrida. Cursos extracurriculares e profissionalizantes também 

poderão ser implantados, como cursos de computação, corte e costura, hortas, panificador, torneiro 

mecânico e aulas de dança tradicionalistas. Afirmou que os esportes e cursos 

extracurriculares/profissionalizantes são de suma importância para o desenvolvimento social, físico e 

motor psíquico das crianças e adolescentes, promovendo troca de experiências, respeito, disciplina, 

compromisso e trabalho em grupo e que os cursos preparam e profissionalizam os jovens para o mercado 

de trabalho. Por fim, mencionou que de acordo com a necessidade, o Projeto Saber Viver, localizado no 

bairro Cascata, poderá ser incorporado a este Centro Educacional, colocando todos os esforços em um 

local só. A autora não teve comentários adicionais. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR 

UNANIMIDADE. Proposição nº 006/2021 de autoria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, 



solicitando que os Poderes Executivo e Legislativo do Município de Cruzeiro do Sul comecem a 

transmitir ao vivo, com áudio e vídeo, por meio da internet, as sessões públicas de licitações no site dos 

respectivos Poderes, bem como pelas redes sociais e canais oficiais de comunicação. Solicitou, por meio 

do documento legislativo, que os arquivos das gravações dos procedimentos licitatórios continuem 

disponíveis para consulta, na internet, no site do respectivo Poder licitante, bem como, que o membro 

da comissão de licitação ou o pregoeiro deverá informar inicialmente sobre qual processo licitatório 

está tratando, declarando, ao menos, as seguintes informações do processo de compra ou contratação de 

serviços pelo Poder Executivo ou Legislativo: número do edital de licitação; modalidade de licitação; 

regime de Execução; órgão solicitante; e objeto da licitação. Mencionou que as licitações possuem fase 

interna (antes da publicação do edital) e externa (após a publicação do edital). A fase interna abrange 

todos os procedimentos para elaboração do edital de licitação, aqueles realizados internamente pelo 

poder licitante até a conclusão do edital de licitação, portanto, não são públicos. Já a fase externa inicia 

com a publicação do edital de licitação, quando há a divulgação da licitação ao público, havendo as 

subfases de habilitação, apresentação de propostas e documentos, classificação e julgamento, 

homologação e adjudicação. Ressaltou que a fase externa de licitação é pública, ou seja, os cidadãos 

têm direito a acompanhar as sessões públicas de licitação, afinal, são os reais financiadores do Poder 

Público, tendo o direito fundamental de acesso à informação do Poder Público e a aplicação do princípio 

da publicidade à Administração Pública, como preconiza a Magna Carta de 1988. O direito de 

acompanhar as sessões públicas de licitação raramente é exercido pelos cidadãos, uma vez que só pode 

ser exercido de modo presencial. Desse modo, o autor mencionou que o cidadão que pretende 

acompanhar as sessões de licitação para fiscalizar o poder público deverá ter disponibilidade de tempo 

exatamente naquele horário reservado aquela licitação, proceder com o deslocamento até local que será 

realizado o ato e, igualmente, revelar sua identidade, o que pode gerar alguma forma de 

constrangimento, quiçá retaliação. Informou que diversos Municípios brasileiros têm implementado a 

transmissão ao vivo das sessões de licitação, em formato áudio e vídeo, divulgando os atos de 

contratação pela internet e, deste modo, sugeriu que o Município de Cruzeiro do Sul, através dos Poderes 

Executivo e Legislativo, também implemente essa ferramenta. No espaço para comentários adicionais, 

o autor citou que é uma questão de transparência. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR 

UNANIMIDADE. Proposição nº 007/2021 do Vereador Isidoro José Weschenfelder, solicitando 

que a Administração Municipal, através da Secretaria de Estradas, faça o alargamento da Estrada Geral 

em frente à sociedade 22 de Novembro, localizada na localidade de 22 de Novembro, interior do 

Município. Justificou, tendo em vista que há dois pontos precários, oferecendo riscos constantes aos 

motoristas que trafegam pela via, sendo necessário o alargamento e a colocação de canos. O autor 

anexou ao pedido imagens para exemplificar o problema referido. No espaço para comentários 



adicionais, o autor mencionou que há um grande tráfego de caminhões no local e que dois veículos não 

passam ao mesmo tempo. Disse que possuem as fotos para visualização e solicitação a aprovação dos 

demais Vereadores. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição 

nº 008/2021 de autoria da Vereadora Vanessa de Jesus, solicitando que a Administração Municipal, 

através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, proceda com a limpeza, capina, patrolamento e 

colocação de material nas ruas vicinais no bairro Vila Zwirtes. Justificou, tendo em vista que as referidas 

ruas estão com vegetação aparente e necessitando de limpeza urgentemente, a fim de preservar a saúde 

pública e o meio ambiente. Bem como, patrolamento e colocação de material para deixar as ruas em 

plenas condições. No espaço para comentários adicionais, a autora informou que a Prefeitura esteve 

limpando a rua Rubem Feldens e que não entraram nas demais, sendo que estão bem precárias, com 

buracos, expondo que os moradores a cobram. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR 

UNANIMIDADE. Requerimento nº 001/2021 de autoria do Vereador José André Schmitt, 

solicitando ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores que envie um ofício para a 

empresa Rio Grande Energia (RGE) solicitando uma reunião, na sede do Poder Legislativo, com o 

responsável pelo atendimento ao Poder Público. Ainda, solicito que sejam convidados a participar da 

reunião o Prefeito Municipal e demais responsáveis pelo setor de energia. Citou que a reunião se faz 

necessária para explanar à empresa algumas situações que ocorrem no Município, como a constante 

falta de luz em algumas localidades, a inexistência de rede de baixa tensão em alguns pontos 

importantes, entre outros assuntos relevantes que poderão ser abordados pelos Edis e pela equipe do 

Executivo Municipal. O autor não teve comentários adicionais. Em votação, o Requerimento foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 002/2021 de autoria da Vereadora Daiani 

Maria, solicitando que a Mesa Diretora envie ofício à família enlutada do senhor Doutor Nelson Gaspar 

da Motta, apresentando as Condolências dessa Câmara de Vereadores pela perda do ente querido, e, 

solicitando a família uma foto “X” para que seja colocado no hall dos homenageados, na parede da 

Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul. Ainda, solicitou no documento que na oportunidade seja 

convidado para sessão solene a ser realizada em data previamente agendada, haja vista que em virtude 

do período de pandemia e da impossibilidade de presença de público fica frustrada a fixação da mesma 

neste momento. Justificou, visto sua atuação como Vice-Prefeito deste Município entre os anos de 1969 

e 1972, Vereador entre os anos de 1973 e 1976, bem como por sua dedicação como médico no 

Município. No espaço para comentários adicionais, a autora narrou que acredita ter passado 30 (trinta) 

dias do falecimento do Doutor Nelson, acha importante que seja enviado à família e seja solicitado uma 

foto, visto que foi uma pessoa muito importante ao Município. Em votação, o Requerimento foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 003/2021 de autoria da Vereadora Daiani 

Maria, solicitando que a Mesa Diretora envie ofício para que o Executivo Municipal informe a esta 



Vereadora o valor em Dívida Ativa existente no Município de Cruzeiro do Sul em execução ou não, 

separando os mesmos em pessoa física e pessoa jurídica. Justificou o referido pedido para que possa se 

certificar dos débitos existente, e, desta forma, ajudar a buscar uma alternativa que viabilize mais 

agilidade na cobrança destes valores. A autora não teve comentários adicionais. Em votação, o 

Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 004/2021 de autoria da 

Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, solicitando que a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores 

envie ofício à empresa Rio Grande Energia (RGE), solicitando que seja colocado poste de luz na rua 

Dom Pedro II, no trecho antes da Associação Pé de Chumbo, direção do bairro Centro ao bairro Cascata, 

para posterior instalação de iluminação pública por parte do Município. Justificou, visto que esse trecho 

da rua Dom Pedro II já teve poste com iluminação e acabou caindo com um vendaval. Ainda, trata-se 

de segurança para quem passa nesse local à noite. A autora não teve comentários adicionais. Em votação, 

o Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Pedido de Informações nº 001/2021 de 

autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, solicitando que seja repassado pela Administração 

Municipal a listagem completa de todos os servidores – cargos de confiança e efetivos – que atuam no 

Executivo, incluindo o nome e o cargo que ocupa. Da mesma forma, solicito a listagem das Secretarias 

Municipais ocupadas atualmente e o nome dos respectivos Secretários. Informou que acredita ser de 

extrema necessidade a prestação dessas informações por parte da Administração Municipal, no intuito 

de dar ciência aos Vereadores de quem trabalha e qual sua função, assim, facilitando a fiscalização por 

parte desta Casa Legislativa. No espaço para comentários adicionais, o autor mencionou que acredita 

que muitos não sabem onde cada um atua e que existem serviços básicos, como substituição de uma 

lâmpada, e não sabem a quem se conduzir. Solicitou para que haja transparência e para ter o que falar 

aos munícipes. Em votação, o Pedido de Informações foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA:  Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur:  

A Vereadora iniciou sua fala desejando boa noite a todos, saudou o Presidente da Mesa Diretora, Senhor 

Gustavo Richter, os demais membros, bem como, os demais Vereadores e servidores da Casa. Solicitou 

à Mesa Diretora que enviasse ofício ao Prefeito Municipal, para que este determine ao setor competente 

o cadastramento de proposta voluntária junto ao Ministério da Agricultura. Citou o MAPA programa 

sob o nº 2200020210002 de incentivo e fomento à produção agropecuária e da realização de obras nas 

estradas vicinais, como construção, adequação ou readequação das mesmas. Mencionou que trata-se de 

um programa voltado ao interior e destinado a todos os Municípios e o cadastramento teve início dia 11 

(onze) de janeiro e vai até 31 (trinta e um) de março de 2021. Por isso, expressou que entende que o 

cadastro deve ser feito o quanto antes e que após cadastrado seja enviado uma cópia para a Câmara de 

Vereadores, dando a oportunidade de que cada Vereador possa contatar com seus Deputados Federais 

para que priorize Cruzeiro do Sul nesta demanda. Mencionou, ainda que pode ser cadastrado 



equipamentos, obras e serviços de engenharia para pavimentação, drenagem, abastecimento de água, 

energia elétrica e iluminação, contenção e estabilização de encostas, elaboração de estudos e projetos, 

ações complementares de obras. Disse ser de extrema importância a pavimentação nas comunidades do 

interior e que existe um grande anseio por parte desses moradores, pensando ser oportuno esse projeto 

para contemplar alguns trechos de cada comunidade, tais como, a conclusão da pavimentação da Rua 

Nicolau Zart que contempla a Sociedade São Rafael, a Escola Estadual São Rafael e várias empresas 

situadas nessa rua. A estrada geral de Picada Augusta, em direção a Santa Clara do Sul. Estrada da 

Escola Municipal 25 de Julho. A reconstrução da ponte da comunidade da São José. Entre tantas 

melhorias que poderá ser feito pelo Município e pelo bem-estar dos moradores, afirmou a Vereadora. 

Aproveitou o momento para agradecer às 253 (duzentos e cinquenta e três pessoas) que acreditaram em 

suas propostas de trabalho, afirmando que juntos, com trabalho, dedicação e honestidade, farão o melhor 

pela comunidade cruzeirense. Agradeceu a atenção de todos. Vereadora Maísa Aparecida 

Siebenborn: A Vereadora saudou o Presidente, secretário, assessora jurídica, colegas Vereadores, 

agradeceu de coração os votos que recebeu, votos que a colocaram na Câmara Municipal. Explanou que 

são votos sinceros, sem promessas, sem trocas, que a dão crédito para fazer uma política séria em prol 

da melhoria da qualidade de vida e valorização das pessoas. Mencionou que as pessoas que a conhecem 

sabem do orgulho que sente pela cidade, informou que residiu por 3 (três) anos em Porto Alegre por 

motivos profissionais e quando retornou a Cruzeiro do Sul, foi só felicidade. Mencionou que seu pai 

ajudou a emancipar Cruzeiro do Sul, tendo participação ativa na comissão emancipacionista. Citou que 

na casa onde morava, cresceu com o escrito, no muro, “vote sim”, em alusão ao plebiscito. Agradeceu 

à sua mãe, Rosa Zanetti Lagranha, conhecida por Mosa, o apoio e o incentivo que a deu em todos os 

momentos. Agradeceu a seu esposo, companheiro, Jorge Alfredo Siebenborn, pelo apoio em todos os 

momentos, sendo fundamental em sua campanha. Agradeceu seus amigos que acreditaram e abraçaram 

sua campanha. Agradeceu ao seu partido, o PDT, pela oportunidade em concorrer. Expressou estar 

assumindo o compromisso com a comunidade cruzeirense na defesa da ética, da transparência e do bem 

comum. Citou que irá legislar fiscalizando a aplicação do dinheiro público, sempre pensando na 

coletividade, para o crescimento e desenvolvimento de Cruzeiro do Sul. Entende que a função do setor 

público é melhorar a vida das pessoas e agradeceu aos colegas Vereadores e Vereadoras que votaram 

pela aprovação do Projeto de Lei proibindo fogos de estampido, pois esses barulhos causam estresse em 

crianças, incomoda quem está dormindo, incomoda pessoas hospitalizadas, causam mutilações em 

pessoas e tornam-se em instrumento de tortura a animais. Agradeceu aos colegas Vereadores e 

Vereadoras que votaram a favor a favor da Proposição para construção de um Centro Educacional no 

bairro São Gabriel, citando que tem um espaço grande de em torno de 4 (quatro) hectares, que poderá 

ser feito um centro educacional maravilhoso, com educação, esportes, cursos profissionalizantes em um 



único local. Sugeriu a Univates para auxiliar e mencionou que tem diversos loteamentos grandes 

próximo ao local, o que terá demanda. Entende que toda receita que tem em educação, será mais que o 

dobro no futuro, com cidadãos conscientes e capacitados para viver em sociedade. Em suas palavras, 

disse: “Que Deus nos ilumine”. Vereador Isidoro José Weschenfelder: O Vereador iniciou desejando 

boa noite ao Presidente e aos colegas Vereadores. Explanou seu agradecimento a toda comunidade pelos 

314 (trezentos e quatorze) votos a ele confiados, enaltecendo o compromisso com essas 314 (trezentos 

e quatorze) pessoas e com o demais que na cidade habitam. Mencionou um agradecimento especial ao 

seu pai, Inácio, que mesmo com problema de saúde, fez a caminhada junto com sua pessoa. Em relação 

às Proposições e Indicações, solicitou uma atenção especial da Casa, na cobrança, e da Prefeitura, em 

relação ao bairro Vila Rosa, na rua Carlos Walter Haenssgen, no Loteamento Popular. Citou que todos 

devem conhecer, há asfalto até o topo e na descida não tem mais asfalto, e sim buracos, valetas, não 

sendo possível subir com veículo. Citou que a água que desce em dias de chuva escoa para a garagem 

dos moradores e que, também, o local apresenta um grave problema de escoamento de esgoto no seu 

solo, por ter pedras. Disse crer que é um assunto discutido há mais tempo e que os colegas Vereadores 

que estavam, já sabem disso. Disse que iria solicitar, em primeiro momento, que se fizesse a 

continuidade do asfalto, mas como pensa que deve subir um degrau a cada dia, solicitou que comece 

pelo simples, fazendo os cordões, os bueiros, afirmando que será uma grande melhoria para o local. 

Solicitou aos colegas para que continuem fazendo suas visitas nas comunidades como fizeram nas 

eleições, escutando as pessoas, suas ideias e suas sugestões, para que daqui 4 (quatro) anos, possam 

olhar para trás e avaliar tudo que foi feito e afirmar que atingiram com êxito seus compromissos com a 

comunidade. Disse que faz das palavras da colega Vereadora Marni as suas a respeito de melhorias nas 

estradas, citando que ficou sabendo há pouco do programa que deve ser cadastrado até dia 31. Relatou 

que seria interessante poderem se reunir em outro momento, aquém da data de sessão, porque o interior 

está necessitando de suas atenções e de seus empenhos. Agradeceu a todos pela atenção e pela 

apreciação dos seus pedidos na data de hoje. Vereador Sérgio Luís Backes: Desejou boa noite a todos, 

saudou o Presidente da Câmara, Gustavo Richter, o parabenizando pela conquista da Presidência da 

Câmara, afirmando que merece. Saudou a Assessora Jurídica, desejando boas vindas e um bom trabalho. 

De igual modo, desejou boas-vindas e um bom trabalho para todos os Vereadores e Vereadoras, 

afirmando que irão se enturmar rapidamente. Viu de forma positiva o número de Proposições, 

Indicações e Requerimentos, o que mostra sede de trabalho. Expôs que não queria cortar a Vereadora 

Daiani pois havia falado do Doutor Motta, mas gostaria de solicitar 1 (um) minuto de silêncio, dizendo 

que ele foi Vice-Prefeito, Vereador e que enquanto não é possível o descerramento da foto na galeria 

dos homenageados, é o mínimo que poderiam fazer. Citou que o minuto de silêncio é para as vítimas da 

covid-19 também. Agradeceu sua votação, a quarta legislatura que conseguiu chegar, sendo um 



momento muito especial. Citou que deve se respeitar os eleitores, eleitoras, família, amigos da vida 

política que está levando. Mencionou que o Vereador André também fez um Requerimento sobre a 

RGE, dizendo que foi solicitado durante 8 (oito) anos e vieram, até a Câmara, cerca de 4 (quatro) vezes. 

Disse, também, que na época elogiou, pois foram feitas melhorias no interior e nos bairros próximos do 

centro, colocando vários postes. Contudo, afirmou que é necessário fazer críticas, visto que há situações 

simples, de galhos batendo em fios e agricultores ficando sem energia, perdendo carne, leite e demais 

produtos. Afirmou terem resolvido uma parte anteriormente a agora voltou novamente. Falou da 

demora, dizendo saber que possuem muito serviço, mas que são casos pequenos, não sendo 

compreensível. Expôs que devem entregar uma parte do serviço se não dão conta. Disse torcer para que 

venham até a Câmara conversar. Mencionou problema com lixeiras, dizendo que foi na época do 

Prefeito Dingola, aproximadamente 5 (cinco) anos atrás, citando que as mesmas estão rachando com 

frio e chuva e estão terminando. Lamentou que tem pessoas que roubam as lixeiras e que, também, a 

enchente levou uma parte, referindo-se ao Presidente Gustavo, dizendo que sabe dessa situação também. 

Mencionou que os trabalhadores que recolhem lixo reclamam e que ele tem que os defender, pois 

conhece o motorista do caminhão, Senhor Inácio, afirmando que conversam bastante e que o mesmo o 

informou que está somente com 2 (dois) funcionários no caminhão, visto que com o que o Município 

paga para eles, não conseguem colocar a terceira pessoa, dizendo que ajuda muito. Disse que irá falar 

com o Prefeito para ver se tem como mudar o contrato e proporcionar que eles consigam colocar a 

terceira pessoa. Questionou se todos lembravam do rapaz que corria na frente do caminhão para ajeitar 

a lixeira, deixando-a limpa, dizendo que ela não vai mais no caminhão, pois a hora que o caminhão 

pegar e derrubar dentro, irá quebrar. Sobre as estradas, disse que, realmente, agora estão com um pouco 

de problemas no interior, afirmando um grande problema, a falta de material. Citou que saibro de 

verdade, não existe mais, somente a brita que deve ser moída. Mencionou que não se pode mais detonar 

na saibreira por várias causas, dizendo ser um grande problema para o futuro no tocante a manter as 

estradas do interior. Expôs que tenta acalmar um pouco o pessoal da bocha, que há anos faz esses 

torneios, campeonatos e estão todos apreensivos, querendo jogar, dizendo que como promove isso junto 

com a Prefeitura, não pode fazer nada enquanto a pandemia durar, afirmando terem que respeitar as leis 

pois não pode realizar esses eventos. Disse conversar seguidamente e pediu paciência, que irá passar, 

mencionando que a vacina está chegando e que a pandemia se afastou um pouco, torcendo para que se 

afaste logo para que tudo volte ao normal. Encerrou desejando boa noite a todos. Vereador José André 

Schmitt: Inicialmente cumprimentou o Presidente da Casa Legislativa, Vereador Gustavo Richter e os 

demais membros da Mesa Diretora. Estendeu o cumprimento aos demais colegas Vereadores, 

parabenizando-os por sua eleição. Cumprimentou, também, os funcionários da Câmara presentes. 

Afirmou que inicia na Casa com agradecimentos, agradecimento às 379 (trezentos e senta e nove) 



pessoas que acreditaram sem seu trabalho. Agradeceu ao ser partido, o Progressistas, por ter o acolhido 

e apoiado durante a campanha. Agradeceu ao presidente do partido, Jair Klein, pela confiança e à 

coordenação de campanha que estava sempre pronta para auxiliar quando surgia alguma dúvida e a 

todos candidatos a Vereador que contribuíram muito para que chegasse até onde está. Agradeceu a 

Anastacia e o Melo pela campanha transparente que fizeram. Explanou que como Vereador, deve ser 

um elo entre a população e a Administração, fiscalizando, trazendo as demandas e buscando soluções 

conjuntas para as necessidades de todos munícipes. Caso contrário, acredita não estar cumprindo com 

sua função. Em relação ao seu Requerimento apresentado aos colegas Vereadores solicitando a presença 

de um diretor da empresa RGE, acredita ser necessário explanar ao mesmo as dificuldades, 

principalmente no interior, como a constante falta de energia pela precariedade das redes em alguns 

locais e na demora do restabelecimento da energia quando isso acontece. Mencionou que a falta de rede 

de baixa tensão em alguns locais impossibilita a instalação de iluminação pública em vias de grande 

circulação de veículos, fazendo com que as pessoas façam percursos maiores por terem medo de 

circularem nesses locais pela falta de segurança. Falou sobre sua Indicação para a Secretaria de Obras 

e Serviços Urbanos e para o Setor de Trânsito, para colocação de placas de sinalização com a 

denominação de ruas e estradas, citando que no loteamento Kronbauer, em São Rafael, há nome das 

ruas, mas não há placas identificando as mesmas, o que dificulta a sua localização, o que acontece 

também no interior, dificultando, muitas vezes, a chegada ao destino. Finalizou parabenizando o 

Prefeito João Dullius e o Vice-Prefeito João Führ pela eleição, desejando um bom trabalho aos mesmos 

e desejando que os Poderes Executivo e Legislativo, juntos, trabalhem pelo desenvolvimento de 

Cruzeiro do Sul. Vereadora Daiani Maria: A Vereadora iniciou sua fala desejando boa noite a todos, 

saudando o Presidente, os demais colegas Vereadores, os funcionários da Casa, os mais antigos e 

experientes, Alan e Josi (Joseane), a Assessora Jurídica Tamires e o Adriel, Assessor Legislativo. 

Agradeceu os votos recebidos no pleito eleitoral de 2020, agradeceu aos apoiadores, familiares e aos 

munícipes que confiaram seu voto na sua pessoa. Citou que passou por diversas localidades e dali foi 

tirado várias reivindicações, colocações, elogios, críticas e partir disso criou um plano de trabalho, uma 

estratégia de como irá trabalhar. Mencionou que muitos questionamentos eram feitos pela ausência dos 

Vereadores nas comunidades e explanou que é sabido que nem sempre é possível estar presente, pois 

cada um tem sua vida pessoal e, pensando nisso, pensou em criar um gabinete móvel, afirmando que 

hoje não se tem um gabinete para cada Vereador, resolvendo criar esse gabinete móvel, passando pelas 

localidades. Mencionou que isso vai de encontro com o que o Vereador Isidoro falou em seu 

pronunciamento na Tribuna, de visitar os eleitores. Citou que com data previamente agendada, irá 

divulgar nas redes sociais o local que estiver passando para visitar as pessoas e ver quais são as 

reivindicações da comunidade e, ao mesmo tempo, fiscalizar se a Prefeitura vem fazendo um trabalho 



efetivo naquilo que se propôs. Relatou ter feito uma enquete sem suas redes sociais sobre a transmissão 

ao vivo nas Sessões, que vai de encontro com a Proposição do colega Vereador Isidoro. Agradeceu a 

participação das pessoas e disse que foi unânime de que sim, é preciso ser mais transparente, justamente 

para aqueles que não tem acesso e não conseguem chegar na Câmara de Vereadores em função do 

horário, de trabalho e, também, em função da pandemia, estando com proibição de público. Afirmou 

que através das redes sociais, com a transmissão ao vivo, será possível mostrar o trabalho dos 

Vereadores. Explanou sobre o Anteprojeto que apresentou na Casa, vendo ele como de extrema 

importância e fácil execução, sendo o principal. Falou em trazer projetos que sejam de fácil execução. 

Citou que fez um vídeo sobre e que teve a oportunidade, na parte da manhã, de passar por Cruzeiro, e 

muitas pessoas a disseram que viram o vídeo e não sabiam que tinha conselho municipal em Cruzeiro 

e, na oportunidade, respondeu que sim, Cruzeiro tem diversos conselhos municipais, na saúde, no meio 

ambiente e afirmou que a prova disso é que um Projeto de Lei, para ir para a Casa Legislativa, teve que 

passar por um conselho municipal, que foi o CODECRUZ – Conselho de Desenvolvimento de Cruzeiro 

do Sul. Os conselhos são a união do Executivo com a população, onde são decididas coisas importantes, 

como esse Projeto de Lei para ser apreciado, frisou. Agradeceu aos colegas pela aprovação dos 

Requerimentos, citando que acredita que o Doutor Nelson foi uma pessoa de extrema importância, 

trabalhou muito, foi Vice-Prefeito e Vereador e a afirmou que sua atuação na saúde foi importantíssima 

em todas as cidades, não só em Cruzeiro do Sul. Mencionou que no dia 11 de janeiro de 2021, o Prefeito 

Municipal, Secretário de Planejamento, Engenheiro, Arquiteta, Procuradores do Município, estiveram 

reunidos para dar um primeiro passo para a REURB, que vai de encontro a Proposição que o colega 

Vereador Gustavo apresentou. Disse achar muito bacana e que na oportunidade foram discutidos vários 

assuntos, um deles sendo sobre a realocação de uma Assistente Social, citando a importância das horas 

a mais para esse caso, ou a contratação. Acredita ser o primeiro passo para beneficiar essas famílias que 

hoje estão na situação de irregularidade, afirmando que não por culpa delas. Explanou que não fez 

nenhuma Indicação ou Proposição, mas gostaria de solicitar que fosse encaminhado um ofício ao 

Prefeito Municipal solicitando providências sobre o Cemitério Municipal. Citou que, hoje, praticamente 

não existe espaço no cemitério, dizendo que não é possível, infelizmente, controlar a morte. Solicitou a 

possibilidade de reaproveitar túmulos que não são mais procurados há mais de 50 (cinquenta) anos e 

que fosse feito um ossário para que essas pessoas sejam lembradas também. Expôs que foi feito um 

loteamento e que não foi pensando que o cemitério poderia crescer para algum lugar, não tendo sido 

deixado nenhuma área disponível. Acredita que o que solicitou seja uma das alternativas para solucionar 

o problema. Agradeceu a receptividade da Secretária de Saúde e da Secretária de Educação, relatando 

que esteve em reunião com ambas para saber como está o andamento dessas duas Secretarias para que 

possa dar satisfações aos munícipes que a questionam, perguntam como funciona. Disse estar muito 



feliz com o retorno das aulas no dia 17 de fevereiro, acreditando que o aumento de horas das creches 

municipais, de 4 (quatro) para 5 (cinco) horas, foi uma conquista da comunidade. Afirmou saber o 

anseio dos pais que precisam trabalhar e não sabem onde deixar as crianças. Alegou estar feliz, se 

dirigindo a Vereadora Marni, com a possibilidade do retorno dos berçários, dizendo que será de grande 

valia ao Município. Explanou que conversou com a Secretária de Saúde sobre o grande dia, a chegada 

das vacinas, dia 18 de janeiro, onde os usuários das clínicas geriátricas foram vacinados, bem como, os 

funcionários da saúde. Citou que a Secretária a informou que Cruzeiro do Sul estará muito atento sobre 

a questão de furar filas, que não terá isso, dizendo que acredita que maioria, não todos, pois alguns são 

contra, tem na vacina a esperança de dias melhores, expondo que é preciso respeitar o calendário de 

vacinação. Parabenizou a equipe de saúde mental que desenvolveu um trabalho muito bacana sobre o 

janeiro branco. Citou que os grupos de terapia estão voltando aos poucos com todos protocolos de 

distanciamento, mas que não foi deixado passar em branco, tendo sido feito vídeo publicado nas redes 

sociais e visitas individuais aos pacientes que precisam de ajuda da equipe, principalmente nesse 

momento que não se pode sair de casa. Agradeceu o trabalho do parque de máquinas, dizendo que a 

comunidade da Maravalha entrou em contato com sua pessoa relatando um problema em uma ponte, 

estando em condições ruins, tendo sido passado para o pessoal do parque de máquinas, os quais 

resolveram de forma rápida. Frisou sobre a recuperação das estradas, afirmando não estarem boas, mas 

que o Município tem uma grande quantidade de estrada de chão. Relatou que, segundo informações do 

Vice-Prefeito, vem sendo feito a recuperação das estradas de forma lenta, mas bem feita, e isso demora 

um pouco mais. Pediu que as pessoas tenham um pouco de paciência, pois acredita que em breve terá 

estradas melhores na cidade. Disse esperar que os 4 (quatro) anos sejam de parceria entre os Vereadores, 

narrando que tem Vereadores de todos partidos e que certamente terá muitas divergências, mas espera 

que se consiga levantar bandeira de Cruzeiro do Sul e que todos juntos consigam fazer um trabalho por 

uma Cruzeiro do Sul melhor. Agradeceu a atenção de todos. Vereadora Vanessa de Jesus: Iniciou sua 

fala desejando boa noite a todos, saudando o Presidente, funcionários e os colegas Vereadores. 

Agradeceu os 278 (duzentos e setenta e oito) votos que obteve em sua caminhada, dizendo que é difícil, 

pois a população está saturada da política. Expôs que foi bem recebida, somente em algumas casas que 

não, afirmando que deve se ter paciência, porque a política está bem precária. Declarou que não quer 

ser Vereadora somente para os 278 (duzentos e setenta e oito) votos que ganhou e, sim, para todo os 

munícipes de Cruzeiro. Agradeceu à sua família, o seu companheiro, o Bira, o qual foi muitos anos 

Vereador de Cruzeiro do Sul e que a acompanhou em sua caminhada, às suas irmãs, o seu pai, que hoje 

não está mais presente, citando que estaria muito orgulhoso de sua pessoa, informando que ele foi a 

quinta vítima de covid-19 em Cruzeiro do Sul. Solicitou que a Administração Municipal dê uma olhada 

a mais no bairro Vila Zwirtes, que está bem precário, na Maravalha, Santarém, São Miguel, Lotes e 



Passo de Estrela. Encerrou afirmando que só tem a agradecer a todos os votos, agradecendo o espaço e 

desejando boa noite.  Vereador Demétrios Karol Lorenzini: O Vereador desejando boa noite a todos, 

saudando o colega Vereador Gustavo, os demais colegas Vereadores e a equipe que, segundo ele, os dá 

um suporte fantástico, principalmente nesse momento de recesso, sendo incansáveis, dizendo que os 

Vereadores também, pois mesmo estando de recesso, foi trabalhado muito, todos Vereadores 

apresentando suas reivindicações, Projetos, dizendo que estão todos de parabéns. Agradeceu a todos 

que confiaram o voto em sua pessoa, dizendo que foi muito importante e que aprendeu muito durante 

sua caminhada, conhecendo muitas pessoas, afirmando que foi um aprendizado fantástico e que sempre 

colocou aos seus alunos a importância da política na vida das pessoas. Explanou que as pessoas se 

afastam da política, pois pensam em política somente em épocas de eleições, pensam a política pelo que 

olham na televisão, na propaganda. Citou que sempre dizia aos seus alunos que política está em tudo 

que fazemos, desde pequenos em casa, sendo a política sinônimo de organização, lembrando que se o 

pai e a mãe não organizarem, não fizerem política, não ter-se-á almoço, seria uma bagunça. Citou que 

tudo isso é política. Externou que precisam fazer com que as pessoas gostem de política, fazer elas 

participarem durante os 4 (quatro) anos. Expôs a importância de os Vereadores apresentarem seus 

pedidos, fazendo com que o povo participe da política os 4 (quatro) anos, não podendo dizer em uma 

próxima campanha, dizendo que indiferente de quem faça a campanha, que o político só aparece de 4 

(quatro) em 4 (quatro) anos, afirmando que se deve aparecer sempre. Agradeceu à família que teve ao 

seu lado, citando que é muito importante ter pessoas que sustentam ao lado na caminhada. Citou que os 

Vereadores devem trabalhar juntos para fazer Cruzeiro crescer, pois foi o que falaram durante a 

campanha e isso somente é possível, com o trabalho em conjunto. Explanou que sempre terá 

divergências, contudo, que se pense primeiro no Município. Relatou que o dia que o Município for 

tratado como uma empresa, porque não deixa de ser uma grande empresa, será possível fazer crescer 

mais ainda, porque se eu sou proprietário de uma empresa, irei querer cuidar dela e não gastar 

desnecessariamente e declarou que esse é o serviço dos agentes políticos, fazer mais com menos, 

dizendo que se estiverem com isso em mente nos 4 (quatro), poderá ser feito muito mais. Mencionou a 

renovação dos Vereadores, sendo 7 (sete) novos e que foram os dados a chance para fazer mais, 

manifestando sua ideia que deve se pensar grande para o Município, indo atrás de programas, como o 

que a colega Marni apresentou, afirmando que recebeu, na presente semana, de um Deputado de seu 

partido que isso deve ser cadastrado imediatamente. Parabenizou a Vereadora Marni pela solicitação. 

Comprometeu-se com seus eleitores, renovando os seus compromissos de campanha. Disse que não 

prometeu e trabalhou em cima de propostas, o que começou na data de hoje. Referiu-se aos colegas 

Vereadores Isidoro e Daiani, quando falaram que é necessário a visita às famílias, concordando com 

essa afirmação. Declarou que o seu compromisso na campanha era fazer encontros na comunidade, 



afirmando que assim que a pandemia amenizar, irá fazer, dizendo que seu desejo seria fazer de imediato. 

Afirmou para os Vereadores fazerem encontros, visto que isso trará bons resultados. Referente às 

lixeiras, citou que, pelo que averiguou, não há mais lixeiras disponíveis. Sugeriu que se faça reuniões 

para discutir a respeito de lixeiras, fazendo uma renovação e padroniza-las, afirmando que o Município 

ficará mais bonito. Acerca da RGE, externou seu desejo em que aconteça a reunião, afirmando todas 

localidades estão reclamando e que na última semana em sua localidade, bairro São Rafael, teve um 

episódio que um empresário não deixou a equipe ir embora até resolver um problema que, segundo sua 

fala, era simples de resolver, citando que não é necessário chegar a esse ponto. Encerrou agradecendo e 

parabenizando a Administração Municipal pela manutenção de algumas vias no interior, dizendo que a 

Administração já está recebendo elogios por essas pequenas obras. Agradeceu a todos pela atenção. 

Presidente Gustavo Henrique Richter: Iniciou saudando a Vice-Presidente Daiani, os demais da Mesa 

Diretora, os colegas Vereadores e Vereadoras e os funcionários da Casa, Alan, Joseane, Adriel e Tamires, 

dando boas-vindas aos dois últimos. Agradeceu aos 380 (trezentos e oitenta) votos confiados à sua 

pessoa, dizendo que é imensamente grato a todos e assumiu o compromisso de representa-los da melhor 

maneira possível. Agradeceu à sua família, afirmando que é base de tudo e estendeu o agradecimento 

aos amigos e apoiadores que foram incansáveis. Parabenizou e desejou um excelente mandato aos 

colegas Vereadores e Vereadoras, alegando que se estão no Poder Legislativo hoje, é porque fizeram 

uma excelente caminhada e fizeram por merecer. Sobre suas Proposições, a primeira que propõe a 

regularização de loteamentos e áreas de terra, sendo uma reivindicação antigas dos proprietários das 

respectivas propriedades. Acredita que a medida exposta na Proposição pode sanar o problema que é 

recorrente de muito anos no Município, além de fomentar a compra e venda de terreno, visto que, 

segundo o Vereador, quem depende de financiamento para construir, não tem interesse. Citou também 

a segurança jurídica que trará aos proprietários o registro de seus imóveis e o aumento de arrecadação 

do Município com a cobrança de IPTU, o que irá gerar mais investimentos por parte da Administração 

Pública em nosso Município. Acerca das câmeras de videomonitoramento, relatou ser um pedido que 

já havia feito na Administração passada, sendo uma reivindicação que a população vem fazendo para 

ter mais segurança, já que o efetivo da Brigada Militar está defasado. Mencionou que a corporação pede 

ajuda e essa ajuda não chega. Também citou que as câmeras serão importantes para elucidação dos casos 

de crimes cometidos e, em determinadas circunstâncias, até prevenir atos criminosos. Frisou que a 

Câmara de Vereadores autorizou o Executivo Municipal, no ano de 2020, a repassar o valor de 

R$ 6.174,00 (seis mil, cento e setenta e quatro reais) para a ALSEPRO – Associação Lajeadense Pró-

Segurança Pública, para conclusão das obras do centro de monitoramento regional de segurança pública, 

dizendo que sendo implantado isso, as imagens poderão ser repassadas diretamente a esse centro. Em 

alusão às lixeiras, referindo-se ao que o colega Sérgio mencionou anteriormente, disse que, realmente, 



a enchente levou muitas lixeiras e tem muitas lixeiras danificadas pelo Município e, que ainda, há 

pessoas que incendeiam lixeiras, tendo ocorrido caso idêntico em seu bairro, onde o cidadão colocou 

fogo em 2 (duas) lixeiras. Afirmou ser crime contra o patrimônio público. Pediu para a população, 

afirmando ser um pedido dos próprios trabalhadores que recolhem lixo, que as pessoas separem seus 

lixos, o que acaba dificultando o trabalho no recolhimento, principalmente no momento em que for 

selecionar. Narrou que durante a campanha eleitoral, foram muito cobrados a respeito das estradas, disse 

terem um grande problema, pois a saibreira foi interditada inúmeras vezes pelos moradores, visto que 

as detonações acabaram danificando as casas vizinhas e, também, teve intervenção do Ministério 

Público referente ao caso. Afirmou que a falta de material será um grande problema que a Administração 

enfrentará, dizendo que deverá ser encontrado uma solução, pois se for adquirir todo material utilizado, 

faltará dinheiro. Expôs que essa situação deve ser levada à população, afirmando ser muito fácil bater, 

condenar e falar mal, mas não explicar a eles o que realmente está ocorrendo. Parabenizou o Prefeito 

João Dullius e o Vice-Prefeito João Celso Führ, desejando a eles um excelente mandato e que procurem 

fazer o melhor pelo Município. Disse que cada um representou um partido para entrar na Câmara de 

Vereadores, pois isso é necessário, devendo isso ser esquecido e sendo levantada a bandeira do 

Município, caso contrário, as coisas não acontecerão. Confessou que tem muita coisa para melhor, e 

que para isso, deve haver união. Disse esperar que a Câmara de Vereadores seja parceira do Executivo, 

como o Executivo parceiro do Legislativo e que, acima de tudo, deve haver respeito, adjetivo que deve 

ser priorizado. Agradeceu a atenção de cada um e desejou um boa noite a todos.  Nada mais havendo a 

tratar, o Presidente Gustavo Henrique Richter encerrou a Sessão e convidou a todos para a Sessão 

Ordinária a realizar-se no dia 17 (dezessete) de fevereiro de 2021 quarta – feira, no horário das 18 

horas 30 minutos (dezoito horas e trinta minutos).  
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