
 

ATA Nº 003/2021 

 

 
Aos 17 (dezessete) 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: Celso Batista dos Santos; Daiani Maria; 
Demétrios Karol Lorenzini; Gustavo Henrique Richter; Isidoro José Weschenfelder; José André 
Schmitt; Maísa Aparecida Siebenborn; Marni Ediza Trentini Ledur e Vanessa de Jesus, reuniu-se 
ordinariamente o Poder Legislativo. O Presidente GUSTAVO HENRIQUE RICHTER iniciou a 
Sessão saudando a todos e invocando o nome de Deus. Em seguida, informou que o Vereador Sérgio 
Luís Backes está de licença para tratamento de saúde por 11 (onze) dias. Contando a partir de 10 (dez) 
de fevereiro do corrente ano. Na sequência, convocou o Suplente de Vereador Celso Batista dos Santos, 
indicado para assumir a vaga do Vereador Sérgio Luís Backes no período em que estiver afastado, para 
prestar seu juramento de posse. Após prestar o devido compromisso, o Presidente declarou empossado 
como Vereador o Senhor Celso Batista dos Santos. Em seguida, foi apreciada a ATA Nº 002/2021 da 
Sessão Ordinária de 03 de fevereiro de 2021. Os vereadores receberam a ATA com antecedência, com 
consequente leitura e análise, foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Ofício do Senhor 
Arlei José Klein, datado em 10 de fevereiro de 2021, solicitando o espaço para homenagear seu ente 
querido, Senhor Oscar Weiler (in memorian), o qual está sendo homenageado com a denominação de 
estrada com seu nome, através do Projeto de Lei nº 002-01/2021 de autoria do Vereador Gustavo 
Henrique Richter. Ofício nº 01/2021 do Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Cruzeiro do 
Sul, datado em 11 de fevereiro de 2021, por meio do seu Presidente Fabel Duarte Moreno, comunicando 
que a Vereadora Daiani Maria será a Líder de Bancada nesta Casa no ano de 2021. Ofício do Partido 
Social da Democracia Brasileira – PSDB de Cruzeiro do Sul, datado em 11 de fevereiro de 2021, por 
meio do seu Presidente Josué Bussmann, indicando o 1º suplente de Vereador, Senhor Celso Batista dos 
Santos, para ocupar a cadeira vaga do Vereador Sérgio Luís Backes no período em que estiver afastado 
em decorrências de problemas de saúde. Indicação nº 005/2021 de autoria do Vereador José André 
Schmitt, indicando que a Administração Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, 
recoloque uma parada de ônibus no entroncamento da RSC-453 com a Rua Camilo Mallmann. 
Justificou, tendo em vista que a parada foi destruída há aproximadamente 2 (dois) anos e ainda não foi 
recolocada. Diversos moradores das proximidades utilizam a parada diariamente e, chegando próximo 
ao inverno, faz-se ainda mais necessário. Indicação nº 006/2021 da Vereadora Marni Ediza Trentini 
Ledur, indicando que a Administração Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, 
instale um redutor de velocidade na Rua Frederico Germano Haenssgen, nas proximidades da entrada 
da Rua Theobaldo Schneider, bairro São Gabriel. Caso não seja mais possível a colocação deste redutor, 
solicitou que as placas de sinalização existente no local, indicando o redutor de velocidade, sejam 
retiradas. Justificou, tendo em vista que as placas de sinalização está há, aproximadamente, 3 (três) 
meses nesse local e ainda não foi instalado o redutor de velocidade. Citou no pedido que as placas 
servem para orientar os motoristas, o que, nesse caso, não está ocorrendo e, sim, gerando efeito 
contrário, prejudicando a trafegabilidade nesse trecho da via e não dispondo do efeito esperado. 
Indicação nº 007/2021 de autoria da Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur, indicando que a 



Administraçao Municipal, através da Secretaria de Saúde e Saneamento, determine a visita de Agentes 
de Saúde no bairro São Rafael, mais precisamente do outro lado da RSC-453. Justificou a necessidade, 
levando em consideração que fazem, aproximadamente, 2 (dois) anos que os moradores não são 
contemplados com a visita de Agentes de Saúde. Principalmente em um momento de pandemia, faz-se 
necessário a visita desses profissionais para essas famílias. Explanou no documento que caso não haja 
possibilidade de contratação de novos profissionais, sugere que seja feito um rodízio com os 
profissionais já existentes no quadro de servidores e seja aumentado o prazo de visitas. Indicação nº 
008/2021 de autoria do Vereador Gustavo Henrique Richter, indicando que a Administração 
Municipal, através da Secretaria de Estradas, proceda com a manutenção da Estrada Geral da localidade 
de São Bento, desde o entroncamento com Estrada Geral de Picada Augusta até a divisa com o 
Município de Santa Clara do Sul, passando em frente à Sociedade do Canarinho e da Rua Roberto 
Mallmann, por toda sua extensão, saindo da RSC-453 e indo até a o encontro da Estrada Geral 
supracitada. Cita no documento que a manutenção se justifica pelo péssimo estado que se encontra as 
vias, o que acaba prejudicando a trafegabilidade dos motoristas que transitam pelos locais. Indicação 
nº 009/2021 de autoria do Vereador Gustavo Henrique Richter, indicando que Administração 
Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, execute os serviços de roçada e capina 
nas ruas João Schardong e Relindo Dullius, situadas no bairro Passo de Estrela. Justificou, visto que a 
vegetação está avançando sobre as referidas ruas, o que, além de poder prejudicar a visibilidade dos 
motoristas que transitam por esses locais, poderá atrais animais, como cobras, próximo às residências. 
Indicação nº 010/2021 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, indicando que a 
Administração Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, faça a manutenção da 
Rua Irmãos Werle, procedendo com patrolamento, capina e colocação de material, bem como, 
espalhamento do material resultante do calçamento da rua Mário Antônio Zart, a qual fica no 
entroncamento com a via referida, no bairro Eleonora Haenssgen. Justificou, visto a necessidade de 
deixar a determinada rua em excelente estado de trafegabilidade.  Anexou ao pedido imagens do local. 
Indicação nº 011/2021 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, indicando que a 
Administração Municipal, através da Secretaria de Estradas, faça a abertura de valetas e a colocação de 
canalização na Estrada Geral de Boa Esperança Alta, em frente à Floricultura do Senhor Diovane 
Kliemann. Justificou, dado que o ponto apresenta riscos aos condutores, além da dificuldade dos 
caminhoneiros, que escoam a produção do interior, em subir o morro nas proximidades, em direção a 
RSC-453. Anexou ao pedido imagens do local. Indicação nº 012/2021 de autoria da Vereadora 
Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, indicando que a Administração Municipal, através da 
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, recoloque a parada de ônibus que foi retirada recentemente na 
Rua Laura Azambuja, mais precisamente no trecho entre as ruas Ademar Gerhardt e Alvisio Olivério 
Mallmann, no bairro Vila Rosa. Justificou, tendo em vista que a parada era utilizada por diversos 
moradores das proximidades, principalmente em dias chuvosos ou de sol forte, tendo sido retirada 
recentemente sem motivação aparente. Indicação nº 013/2021 de autoria do Vereador Demétrios 
Karol Lorenzini, indicando que a Administração Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços 
Urbanos e do Setor de Trânsito, estude a viabilidade da instalação de um redutor de velocidade, do tipo 
quebra-molas, na rua Brasilino Coutinho, bairro Passo de Estrela, nas proximidades da casa nº 128. 
Justificou devido à grande circulação de crianças no local e a alta velocidade que carros e motos 
trafegam pela via. Anexo imagens ao pedido para exemplificar a necessidade. Indicação nº 014/2021 
de autoria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, indicando que a Administração Municipal, 
através da Secretaria de Estradas, faça a colocação de material e melhorias no acesso da propriedade do 



Senhor Breno Hahn e vizinhos, na localidade de São Rafael. Justificou o pedido, visto que o referido 
está tendo dificuldades no escoamento de sua produção de hortigranjeiros, de igual modo, os moradores 
das proximidades estão tendo dificuldades para acessarem suas propriedades. 
ORDEM DO DIA:  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 UR-
BANO PARA INSTALAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DA EMPRESA ESPUMASUL INDÚS-
TRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. Em discussão, o Vereador Gustavo 
Henrique Richter relatou que esteve na empresa com alguns colegas e Vereadores onde foi conversado 
com o proprietário, ficando visível que o lugar atual não comporta mais e que a questão ambiental está 
implicando. Disse acreditar ser viável que o Município ceda essa área de terras para que a empresa possa 
expandir cada vez mais, mencionando que segundo o proprietário, a intenção da empresa é dobrar o 
número de funcionários até o final desse mandato.  Em votação, o Projeto foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 004-01/2021 do Poder Executivo que AUTORIZA O PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL A ESTABELECER O PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACI-
ONAL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO 
SUL, FIXADO PELA LEI FEDERAL Nº 13.708/2018. Em discussão, a Vereadora Daiani Maria 
ressaltou a importância das Agentes de Saúde para o Município, citando que, salvo engano, conta-se 
com 17 (dezessete) profissionais desempenhando uma função extremamente importante, levando infor-
mações às famílias e trazendo os problemas das famílias para as Unidades de Saúde. Disse acreditar que 
se o Governo Federal fosse dobrar o salário desses profissionais, seria muito justo, pois, segundo a 
Vereadora, o trabalho é muito importante, enfatizando a importância da aprovação do Projeto. Em vo-
tação, 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 CONCES-
SÃO 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 002-01/2021 
do Poder Legislativo de autoria do Vereador Gustavo Henrique Richter que DENOMINA LOGRA-
DOURO PÚBLICO COMO ESTRADA OSCAR WEILER A ATUAL “ESTRADA GERAL 
PARA SAMPAIO”. Não houve discussão acerca do Projeto. Em votação, o Projeto foi APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Proposição nº 009/2021 de autoria da Vereadora Daiani Maria, propondo 
à Administração Municipal que adote as medidas cabíveis realizando uma organização em conjunto 
com as das Secretária de Obras e Serviços Urbanos, Agricultura e Estradas e um plano de ação referente 
as manutenções das vias públicas (roçada, capina, etc) do nosso município e o recolhimentos de lixo 
verde, móveis, etc. Sugere que seja informado no site da Prefeitura Municipal para dar ampla divulgação 
do serviço prestado aos munícipes de Cruzeiro do Sul e uma melhor organização dos mesmos. Justificou 
o referido pedido para que as pessoas saibam em que dia estará previsto a manutenção da sua rua. O 
plano de ação seria importante para que nós Vereadores tenhamos um controle, possamos fiscalizar e 
as pessoas possam se organizar para contribuir com o bom andamento do trabalho do Executivo Muni-
cipal. Ressaltou, ainda, a necessidade de um Projeto de Programação de recolhimento do lixo verde, de 
móveis, etc, para que desta forma seja possível que os moradores consigam se organizar e assim contri-
buir no andamento destes trabalhos. A autora não teve comentários adicionais. Em votação, a Proposi-
ção foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 010/2021 do Vereador José André 
Schmitt, solicitando à Administração Municipal que aumente a disponibilização de transporte de cargas 



de calcário aos agricultores, alterando a Lei Municipal nº 1331-02/2014, em seu artigo 1º, §1º, a qual 
permite apenas 90 (noventa) cargas de calcário por período programado para cada ano. O aumento po-
derá ser feito gradativamente, conforme capacidade financeira do Município. Considera insuficiente 
essa quantidade, uma vez que o Município possui mais de 1.700 inscrições estaduais ativas. Citou que 
é necessário dar uma atenção a mais aos agricultores, visto que são responsáveis por grande parte da 
arrecadação do Município. O autor não teve comentário adicionais. Em votação, a Proposição foi 
APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 011/2021 de autoria do Vereador José André 
Schmitt, solicitando à Administração Municipal, através da Secretaria de Estradas, que conserte, com 
urgência, parte de uma cabeceira do pontilhão sobre o Arroio Jaó, em Linha Sítio, nas proximidades da 
propriedade da senhora Sonia Sehn Rocha. Justificou, visto que foi danificada com uma forte enxurrada, 
onde a água passou por cima da estrada e levou parte da cabeceira. A urgência se dá, tendo em conta 
que a estrada ficou estreita, oferecendo riscos constantes aos motoristas que trafegam pelo local, prin-
cipalmente a caminhões e ônibus. O autor não teve comentários adicionais. Em votação, a Proposição 
foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 012/2021 de autoria da Vereadora Marni 
Ediza Trentini Ledur, indicando que a Administração Municipal faça um estacionamento no Parque 
Poliesportivo Municipal destinado a quem trabalha no comércio, instituições bancárias, entre outros, 
que acaba tendo que deixar seus veículos durante todo o dia estacionado no centro. Justificou, conside-
rando os benefícios que o aumento do número de vagas de estacionamento acarretará aos usuários e aos 
comerciantes, visto que irá facilitar o encontro de vagas no centro às pessoas que utilizam o comércio, 
as instituições bancárias, Prefeitura, farmácias, postos de saúde, entre outros serviços. Sugeriu que se-
jam instaladas câmeras de videomonitoramento no Parque Poliesportivo, no intuito de coibir as ações 
dos criminosos, tanto na subtração de algum bem, como em danos contra o patrimônio público, medida 
que vai de encontro à solicitação feita pelo colega Vereador Gustavo Richter através da Proposição nº 
002/2021. No espaço para comentários adicionais, a autora relatou que é uma necessidade que tem na 
cidade pelas poucas vagas de estacionamento, principalmente para quem vem do interior, com criança 
pequena ou idosos que precisam fazer voltas para estacionar, citando que é sabido que muitas pessoas 
deixam os carros o dia todo parado no centro, tirando vagas de quem necessita resolver algumas coisas 
emergenciais em banco, posto de saúde ou farmácia. Mencionou que como há um local amplo no Parque 
Poliesportivo, pode-se delimitar o estacionamento, colocar câmeras e todos poderão deixar seus veícu-
los com segurança, deixando o centro mais vago. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR 
UNANIMIDADE. Proposição nº 014/2021 de autoria do Vereador Gustavo Henrique Richter, solici-
tando à Administração Municipal que faça a pavimentação asfáltica da pista de caminhada do Parque 
Poliesportivo Municipal. Na parte direita da pista, pode ser destinado uma parte como ciclovia, sendo 
demarcado exclusivamente a esse fim. Expôs no documento que é uma demanda antiga da comunidade 
cruzeirense. Inúmeras pessoas utilizam o local para se exercitarem diariamente e, possuindo uma estru-
tura adequada, além de proporcionar mais comodidade às pessoas que já frequentam, iremos incentivar 
ainda mais os cidadãos a utilizarem o local e praticarem exercícios físicos, o que é um grande aliado na 
prevenção de doenças e no aumento da qualidade de vida. Citou que é de grande necessidade sermos 
mais incisivos nesses aspectos, buscar ações para tentar prevenir doenças e oferecer maior qualidade de 
vida aos nossos munícipes, o que, consequentemente, resultará em menos acessos ao sistema de saúde. 
O autor não teve comentários adicionais. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANI-
MIDADE. Proposição nº 015/2021 de autoria da Vereadora Vanessa de Jesus, propondo que Ad-
ministração Municipal tente angariar verbas federais ou estaduais, ou, dentro das possibilidades, utilize 
verbas próprias, para adquirir um barco para a Defesa Civil do Município, visando facilitar o trabalho 



dos membros do órgão no auxílio às pessoas atingidas pelas cheias. Justificou, visto a dificuldade em 
retirar famílias que se encontram ilhadas, dependendo da boa vontade e disponibilidade de terceiros 
que, salientando, não possuem obrigações legais. Tendo um barco à disposição da Defesa Civil, facili-
taria e muito o trabalho deste órgão que, mesmo com as dificuldades enfrentadas, se mostra competente 
quando é requisitado. Sugeriu que seja nomeado ao cargo de Coordenador da Defesa Civil do Municí-
pio, algum Policial Militar ou Bombeiro da reserva. Não sendo possível, que se nomeie alguém com 
conhecimento para lidar com situações adversas, como em casos de cheias, vendavais, entre outras in-
tempéries que podem ocorrer.  Disse ser válido salientar que o atual Prefeito, Senhor João Henrique 
Dullius, quando Vice-Prefeito do Município, atuou como Coordenador da Defesa Civil, prestando um 
serviço ímpar para a comunidade quando requisitado. Sendo assim, tem, também, a ciência da necessi-
dade desse equipamento para nosso Município. A autora não teve comentários adicionais. Em votação, 
a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 016/2021 de autoria do Ve-
reador Isidoro José Weschenfelder, solicitando que Administração Municipal, através da Secretaria 
de Obras e Serviços Urbanos, proceda com a instalação de iluminação pública na Estrada Geral para 
Boa Esperança, compreendendo o trecho entre a Rua Frederico Germano Haenssgen até a residência do 
Senhor Paulo Führ. Já há a existência dos postes no local, sendo necessário apenas a iluminação. Justi-
ficou, tendo em vista que nesse trecho citado, encontra-se a ponte sobre o Arroio Sampaio, local onde 
já tivemos vários episódios de assaltos e até mesmo a desova de corpos, sendo de suma importância 
para com a segurança dos moradores e motoristas que trafegam por esse local. No espaço para comen-
tários adicionais, o autor disse que é uma reivindicação antiga pois há houveram vários episódios de 
assaltos, com pessoas precisam trabalhar ou estudar e que utilizam a via para se locomoverem até as 
suas residências. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 
017/2021 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, solicitando que Administração Mu-
nicipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e do Setor de Trânsito, faça a instalação de 
um redutor de velocidade, do tipo quebra-molas, na Rua Emílio Treter Sobrinho, bairro Glucostark, 
mais precisamente nas proximidades da residência do Senhor Romeu Petry. Disse fazer-se necessário o 
redutor, tendo em vista a alta velocidade que os veículos trafegam pelo local, causando riscos de atro-
pelamento dos pedestres e acidentes entre outros veículos, como já ocorreu anteriormente. Ainda, sali-
entou que a reivindicação parte dos moradores deste local. No espaço para comentários adicionais, o 
autor relatou que há um grande fluxo de pedestres e ciclistas no local, acreditando ser muito importante 
para a segurança dos munícipes. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. 
Proposição nº 018/2021 de autoria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, solicitando que Admi-
nistração Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e do Setor de Trânsito, faça 
roçada, capina e pintura em toda a extensão da Rua Frederico Germano Haenssgen. Justificou, uma vez 
que é uma das principais portas de entrada do Município, sendo necessário estar em excelentes condi-
ções. No espaço para comentários adicionais, o autor colocou que é uma das principais portas de entrada 
do Município, sendo necessário estar em boas condições, pois muitos pedestres e ciclistas utilizam a 
via. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 019/2021 de 
autoria das Vereadoras Daiani Maria e Marni Ediza Trentini Ledur, citando que o Plano de Mo-
bilidade Urbana é o instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), 
responsável por orientar e coordenar os esforços, ações e investimentos dos municípios para alcançar 
melhorias no sistema de mobilidade como um todo, incluindo transporte de passageiros e cargas, vias 
de circulação, calçadas, ciclovias e uso do solo. Neste sentido, solicitam à Administração Municipal 
que adote as medidas cabíveis para o cadastramento de proposta para Ciclovia com calçada de passeio 



para a rua Frederico Germano Haenssgen, do trevo de acesso a cidade até o encontro com a RSC-453, 
nos Ministérios do Governo Federal. Justificam em virtude dos acidentes ocorridos naquela via, inclu-
sive resultando em óbito, bem como para mobilidade urbana dos moradores destas localidades, visitan-
tes e demais munícipes de Cruzeiro de Sul, que atualmente não possuem um local seguro para desloca-
mento. Ainda, destacaram que esta rodovia compreende um percurso de aproximadamente 6 quilôme-
tros o que daria segurança aos munícipes que se deslocam a pé, de bicicleta dando desta forma condições 
de mobilidade e garantindo segurança no direito de ir e vir das pessoas. 
Na oportunidade informaram que estivemos em contato com Deputados para possível verba parlamentar 
para realização e concretização deste projeto. No espaço para comentários adicionais, a autora Marni 
Ediza Trentini Ledur mencionou que a Rua Frederico Germano Haenssgen possui asfaltamento há 21 
(vinte e um) anos, nesse período, nunca houve calçada ou acostamento e isso, segundo ela, se considera 
muito importante, pois é uma das principais entradas do nosso Município. Com essa obra, acredita que 
contemplará segurança, qualidade de vida das pessoas, entre outros benefícios. A autora Daiani Maria 
citou que foi elaborado um orçamento e uma imagem de como ficaria e será repassado aos Vereadores 
para visualizarem. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. 
Requerimento nº 005/2021 de autoria da Vereadora Daiani Maria, solicitando à Mesa Diretora que 
envie um ofício para a Companhia Rio Grandense de Saneamento (CORSAN) solicitando uma reunião, 
na sede do Poder Legislativo, com o responsável pelo atendimento ao Poder Público. Ainda, solicitou 
que sejam convidados a participar da reunião o Prefeito Municipal e demais responsáveis pelo setor de 
saneamento. Disse que se está vivendo um momento difícil na cidade com a falta de água e com prejuízo 
causado aos munícipes, bem como com valores absurdos da conta de água dos mesmos. Mencionou que 
a reunião se faz necessária para explanar à empresa algumas situações que ocorrem em nosso Município, 
como a constante falta de água em nossa cidade entre outros assuntos relevantes que poderão ser 
abordados pelos Edis e pela equipe do Executivo Municipal. A autora não teve comentários adicionais. 
Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 006/2021 
de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, solicitando à Mesa Diretora que envie um ofício 
para o Prefeito Municipal, sugerindo que o Município forneça um desconto de 30% (trinta por cento) 
do IPTU para os munícipes que construírem calçada de passeio em frente à sua residência. Disse que 
será uma forma de estímulo, visto que já há disposição legal referente a isso em nosso Código de 
Posturas, em seu artigo 30, o qual cita que os proprietários de terrenos, edificados ou não, localizados 
em logradouros que possuam meio-fio, são obrigados a executar a pavimentação do passeio fronteiro a 
seus imóveis dentro dos padrões estabelecidos pelo Município. O desconto, segundo ele, poderá ser 
dado no ano posterior a conclusão da calçada, desde que seja feito um protocolo junto à Prefeitura antes 
de iniciar a obra e após a conclusão, momento em que será apresentado a execução da obra e a 
solicitação do desconto. Mencionou que além de outros inúmeros benefícios, o Município não irá mais 
precisar fazer a manutenção desses locais, o que hoje é comum e solicitado diariamente por moradores 
de nossa cidade, logo, não precisará custear esses serviços que demandam de mão de obra e 
maquinários. Acredita que essa medida será muito benéfica tanto para os munícipes como para o 
Executivo Municipal. Também, solicitou que seja feito a fiscalização para que essas obras sejam 
executadas, atendendo o que a legislação prevê. Anexou imagens para exemplificar o que foi 
supracitado. No espaço para comentários adicionais, o autor explanou que há uma precariedade nas 
calçadas de passeio, muitos lugares em péssimo estado e maioria sem a calçada, o que prejudica a 
mobilidade, segundo ele, principalmente de cadeirantes. Disse que deve-se observar que a equipe do 
Município necessita constantemente fazer a limpeza desses locais, gerando custos com mão de obra, 



maquinários e materiais. Em votação, o Requerimento foi APROVADO COM 6 (SEIS) VOTOS 
FAVORÁVEIS E 2 (DOIS) VOTOS CONTRÁRIOS das Vereadoras Marni Ediza Trentini Ledur e 
Daiani Maria, a qual justificou seu voto contrário pelo pedido ir em desencontro ao que é previsto do 
Código Tributário Nacional e na Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que, segundo a Vereadora, os 
30% (trinta por cento) de renúncia de receita torna a Proposição inconstitucional, pois os 30% (trinta 
por cento) torna-se um valor alto considerando que as pessoas que pagam em dia possuem 5% (cinco 
por cento) de desconto no IPTU e, citou que todas pessoas que fizeram a calçada, serão prejudicadass 
por estarem de acordo com a lei. Disse que não concorda em beneficiar com um montante tão grande 
as pessoas que não estão de acordo com o que o Código Municipal prevê, assim, não aprovando o 
Requerimento. Requerimento nº 007/2021 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 a empresa faça a extensão da rede de baixa tensão em uma rua transversal saindo 
da Estrada Geral de Bom Fim, nas proximidades da Lavagem do Tartaruga. Expôs ser necessária essa 
extensão, visto que irá beneficiar 6 (seis) famílias que, hoje, não são contempladas com essa rede. A 
autora não teve comentários adicionais. Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Requerimento nº 008/2021 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, 
solicitando que a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores envie ofício à Administração Municipal, 
solicitando que seja repassado a listagem completa de todos bens móveis e imóveis do Município, 
incluindo o seu estado de conservação e sua finalidade. No caso de veículos e maquinários, direcionar 
qual secretaria estão alocados e para o que são utilizados. Solicitou, ainda, que o Executivo direcione 
algum servidor para acompanhar os Vereadores em visitas, previamente agendadas, às repartições 
públicas para conhecerem os bens móveis, bem como, visitas aos bens imóveis, como prédios e áreas 
de terra. No espaço para comentários adicionais, o autor explanou que os Vereadores devem saber em 
que estado se encontra os bens móveis e imóveis, bem como, conhecer tudo que o Município possui, 
como os imóveis. Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Pedido de 
Licença nº 001/2021 de autoria do Vereador Sérgio Luís Backes, requerendo que depois de votado 
pelo Plenário, nos termos do §2º do art. 18 do Regimento Interno, lhe seja concedido licença para 
desempenhar Cargo de Secretário Municipal, conforme preceitua o mesmo artigo, inciso I, alínea “A”, 
a contar de 1º de março por período indeterminado, com a convocação do suplente na forma do art. 19 
do citado estatuto regimental desta Casa. Em votação, o Pedido de Licença foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA:  Arlei José Klein (familiar do homenageado 
Oscar Weiler): Iniciou desejando boa noite, cumprimentando o Presidente, Senhor Gustavo Henrique 
Richter e os demais Vereadores. Disse ser um momento muito especial estar na Casa nesta noite para a 
família Weiler, a qual está representando. Agradeceu aos Vereadores pela aprovação e especialmente o 
Vereador Gustavo, autor do Projeto. Citou que a denominação da atual Estrada Geral de Sampaio como 
Estrada Oscar Weiler é um sentimento de muita alegria para a família. Agradeceu ao Vice-Prefeito 
“Monga” que iria fazer esse Projeto, mas por causa da pandemia não conseguiu colocar em prática e 
agradeceu mais uma vez ao Vereador Gustavo por ter colocado em prática em 2021. Agradeceu, 
também, às comunidades de Sampaio e Picada Aurora por terem assinado o abaixo-assinado, dizendo 
que foram mais de 60 (sessenta) assinaturas quando só eram necessárias 30 (trinta), as quais 
concordaram e autorizaram o nome dessa estrada. Por fim, agradeceu novamente aos Vereadores e 
desejou uma boa semana, com muita saúde. Vereadora Vanessa de Jesus: Iniciou saudando o 
Presidente, os demais Vereadores e os servidores da Casa. Agradeceu aos colegas Vereadores por terem 



votado na Proposição por ela apresentada, dizendo que é uma necessidade esse barco, citando que vive 
na cheia e sabe das dificuldades. Mencionou que a cheia de 27,39 (vinte e sete com trinta e nove) metros 
foi terrível, relatando que pessoas ligaram em sua casa, por seu marido ser Vereador na época, pedindo 
ajuda pois estava entrando água no segundo piso de suas casas. Mencionou que ligavam para a Rádio 
Independente pedindo ajuda. Disse que vê a necessidade desse barco para a Defesa Civil não só como 
Vereadora, mas como cidadã. Citou que acredita que a Administração vá conseguir verbas para adquirir 
o barco, reforçando que é uma necessidade. Finalizou desejando um boa noite a todos. 
Vereador Isidoro José Weschenfelder: Iniciou desejando boa noite ao Senhor Presidente, aos colegas 
Vereadores, funcionários da Casa e ao Senhor Arlei José Klein. Agradeceu ao Poder Executivo pelo 
trabalho realizado na Rua Alfredo Lopes da Silva, citando que fez um pedido, mandando fotos que 
mostravam que a rua estava com mato e lixeiras quebradas e o Executivo fez um excelente trabalho. 
Falou sobre a Proposição que fez sobre a iluminação próximo ao Arroio Sampaio, agradecendo a 
apreciação dos colegas e dizendo que acredita que deve-se primar pelo bem maior, que é a vida, 
relatando que esse local é muito perigoso, existindo pouca visibilidade, citando que espera que saia do 
papel e se tenha essa melhoria. Sobre sua Proposição nº 017/2021, a qual solicita instalação de redutor 
de velocidade, relatou que, particularmente, não gosta de quebra-molas e que muitas vezes pode até ter 
prejuízo, mas, acredita, que a vida é mais importante. Citou que se trafegar pela Rua Emílio Treter 
Sobrinho depara-se com muitos pedestres e ciclistas, principalmente aos finais de semana, onde ciclistas 
de toda região fazem o roteiro, bem como na Rua Frederico Germano Haenssgen. Mencionou seu 
Requerimento, de nº 10/2021, o qual solicita manutenção da Rua Irmãos Werle, relatando que ouve de 
muitos moradores que os mesmos pagam IPTU e os serviços são realizados somente no centro, como a 
pintura e capina, e as demais ruas próximas do centro não são contempladas com manutenção. Disse 
acreditar que a partir de agora se possa avaliar um pouco melhor essa questão, inclusive na rua objeto 
de seu pedido, relatou que há uma empresa chamada Chapeação e Pintura Dullius, citando que os 
proprietários relatam abandono, pois tem valetas e buracos na rua. De encontro com essa rua, citou que 
existe a Rua Mario Antônio Zart, a qual foi feito calçamento e pago pelos moradores e após a conclusão 
ficaram materiais depositados lá, como pilhas de tijolos que foram sumindo aos poucos. Disse que logo 
na frente essa pilha de tijolos não tem mais valor, mas quem está pagando isso, é o povo. Sobre sua 
Indicação nº 011/2021, disse que acredita que não é só o bueiro que vá resolver o problema daquele 
local, citando que tem um relato de uma pessoa que caiu naquele buraco e a mesma tinha o desejo de 
pedir indenização, pois teve pequenas escoriações e prejuízos materiais, assim, solicitou que o 
Secretário de Estradas escute os moradores do interior, da cidade também, mas enfatizou que o interior 
está aclamando ajuda. Disse que para quem não está se localizando, é o trecho entre o Mercado Puhl e 
o entroncamento com a RSC-453, citando que escuta muitos relatos de caminhoneiros que não 
conseguem subir essa parte. Disse que apresentou só um local, mas que é uma aclamação do interior 
por melhorias e que irá apresentar, logo na frente, os outros locais que necessitam. Referente ao 
Requerimento nº 006/2021 sobre o calçamento, referindo-se ao artigo 30 do Código de Posturas, disse 
importante salientar a lei e que será estudado, agradecendo a aprovação. Citou que o investimento que 
o morador fará muitas vezes é melhor que o investimento integral da Prefeitura, disse também que 
entende que deva-se, futuramente, estipular um prazo para, caso o Código de Posturas não seja 
obedecido, a Prefeitura execute a obra e cobre posteriormente, explanando acreditar estar dentro da lei, 
pois outras cidades executam dessa forma. Aproveitou o momento para agradecer aos colegas 
Vereadores Demétrios, Gustavo e André que, juntamente com ele, se fizeram presentes na reunião da 
AVAT – Associação dos Vereadores do Vale do Taquari, no dia 11, mencionando que é um momento 



muito positivo de troca de experiências com os demais Vereadores do Vale. Agradeceu ao senhor Arlei 
José Klein e ao amigo Nelson Weiler que, hoje, estão representando a família do Senhor Oscar Weiler 
(in memórian), o qual, segundo ele, foi muito importante ao Município, fazendo doação de material para 
as estradas e outras ajudas importantes. Finalizou agradecendo o espaço. Vereador Celso Batista dos 
Santos: Iniciou cumprimento o Presidente Gustavo, os colegas Vereadores e Vereadoras, os servidores 
da Casa e ao Senhor Arlei. Agradeceu sua família, seus eleitores, seus 244 (duzentos e quarenta e quatro) 
votos que fez, o que proporcionou a ele estar na Câmara de Vereadores hoje. Relatou que já teve a 
oportunidade de passar pela Casa em outubro de 2017 e no período de 20 de fevereiro de 2019 a 03 de 
abril de 2020, citando que teve uma boa experiência e conseguiu fazer alguns serviços pela comunidade 
e colocou-se à disposição novamente dos munícipes para ajudar no que for necessário. Referente a 
colocação da Vereadora Vanessa sobre um barco para a Defesa Civil, citou que concorda e acha que é 
de extrema necessidade, visto que já se enfrentou diversas cheias no Município e que não tem como 
escapar, pois, o Município está às margens do Rio Taquari. Sobre os outros pedidos, disse que todos 
foram bem encaminhados, referindo-se ao Requerimento apresentado pela Vereadora Daiani Maria 
sobre uma reunião com a CORSAN – Companhia Rio Grandense de Saneamento, mencionou que é 
necessária essa reunião pelos problemas que são enfrentados no Município, como a falta de água. 
Parabenizou o Prefeito João Dullius e o Vice-Prefeito João Celso, o Monga, bem como os Secretários, 
desejando um bom trabalho a eles. Finalizou agradecendo o espaço. Vereadora Maísa Aparecida 
Siebenborn: Iniciou saudando o Presidente, a Mesa Diretora, os demais colegas Vereadores e 
Vereadoras e o Senhor Arlei. Enfatizou a alegria de Cruzeiro do Sul estar em plena vacinação da 
primeira dose de imunização contra Covid-19. Relatou que muitos idosos foram vacinados, inclusive 
sua mãe que tem mais de 85 (oitenta e cinco) anos. Narrou que há quase 1 (um) ano atrás as nossas 
vidas se tomaram com medos, incertezas e questionamentos com esse vírus novo e altamente 
contagioso, citando que todos se recolheram e mudaram suas rotinas e que, agora, está se vendo uma 
luz no fim do túnel com a vacinação. Disse que mostrou-se como o mundo é frágil e a importância de 
cuidarmos melhor dele, bem como a fragilidade de nossas vidas, dizendo que um vírus infestou nosso 
planeta e ceifou, só no Brasil 230.000 (duzentas e trinta mil) vidas até o momento, explanando que 
mostrou-se a importância de cuidar da vida, da saúde e pensar nos demais, na coletividade. Disse que, 
no seu entendimento, não se pode mais tratar a saúde humana, animal e ambiental isolada, pois todos 
fazem parte de um todo chamado terra. Outra lição, segundo ela, foi na educação, pois foi através de 
estudos e pesquisas que conseguimos as vacinas em tempo recorde, dizendo que tudo passa pela 
educação e conhecimento, ficando assim, mais claro, que todo o investimento que o poder público faz 
em educação e ciência, é investimento. Agradeceu ao grupo de proteção animal de Cruzeiro do Sul pelo 
convite feio a ela e a Vereadora Daiani para tratar de um assunto que muito a preocupa, que é o abandono 
e maus tratos aos animais em Cruzeiro do Sul. Disse que acha muito triste ver esses seres atirados nas 
ruas e sofrendo maus tratos, parabenizando o grupo que está fazendo um trabalho maravilhoso em prol 
dos animais, mencionando que se identifica com a causa e irá se engajar no estiver ao seu alcance para 
ajudar a amenizar esse problema que se vive diariamente. Finalizou desejando que Deus ilumine a todos. 
Vereador José André Schmitt: Iniciou cumprimentando o Presidente, Vereador Gustavo Richter e toda 
a Mesa Diretora, os demais Vereadores e o familiar presente do Senhor Oscar Weiler (in memórian) que 
está sendo homenageado por seus serviços prestados em prol das comunidades que fazia parte. Em 
relação a Indicação que apresentou, acerca a parada de ônibus no entroncamento da RSC-453 com a 
Rua Camilo Mallmann, no acesso ao Distrito Industrial, citou que fazem 2 (dois) anos que ela foi 
derrubada em um acidente de trânsito e ainda não foi reconstruída. Explanou que a parada é uma 



reivindicação dos usuários, uma vez que mais um inverno se aproxima e não foi providenciada a sua 
reconstrução. Salientou que o mesmo pedido foi realizado pelo então Vereador Leandro Olbermann e 
não foi atendido. Mencionou sobre a reivindicação acerca do pontilhão sobre o Arroio Jaó, em Linha 
Sítio, solicitando que a Administração Municipal, através da Secretaria de Estradas, providencie, com 
máxima urgência, o conserto da cabeceira que foi levada com uma enxurrada. Disse que, segundo alguns 
moradores próximos, já foram feitas algumas vistorias por integrantes da Administração Municipal com 
promessas de que seria feito e ainda nada. Relatou que o ponto está se tornando muito perigoso, pois a 
estrada está estreita, oferecendo perigo a quem transita pelo local, principalmente a caminhões e ônibus. 
Citou que todas as estradas do interior precisam de atenção, pois, em suas palavras, há trechos que estão 
quase intransitáveis, dificultando inclusive o escoamento da produção. Referente ao transporte de 
calcário custeado pelo Município, hoje limitado a 90 (noventa) cargas por ano, solicitou que a 
Administração aumente esse limite gradativamente, dentro da capacidade financeira, uma vez que uma 
parcela muito pequena de agricultores é beneficiada com esse auxílio. Mencionou que o Município 
possui cerca de 1.700 (um mil e setecentas) inscrições estaduais, ou seja, talões de produtores ativos. 
Expôs que como a agricultura dá um retorno financeiro significativo ao Município, acha necessário 
investir no setor através de incentivo, pois quanto mais o agricultor investe em recuperação do solo, 
maior será a produtividade, sua renda e o retorno ao Município. Finalizou parabenizando a família do 
Senhor Oscar Weiler, como líder comunitário atuante e que muito contribuiu para o desenvolvimento 
do Município. Vereador Demétrios Karol Lorenzini: Iniciou saudando o Presidente, os demais 
colegas Vereadores, servidores da Casa e desejou boas-vindas ao colega Celso, conhecido como 
Celsinho, desejando que faça um excelente trabalho. Parabenizou e agradeceu ao Senhor Arlei, dizendo 
acreditar que estejam muito felizes pela justa homenagem. Parabenizou e agradeceu, também, aos 
colegas Vereadores pela aprovação do Projeto de doação da área para a empresa Espumasul, citando 
que não poderiam perder essa empresa para outro Município, relatando que é difícil trazer empresas e 
que é mais difícil ainda manter empresas, declarando que foram responsáveis por manter uma no 
Município. Parabenizou a Secretaria de Obras pelas pequenas obras realizadas nas últimas duas 
semanas. Referiu-se a reivindicação do Vereador Gustavo, solicitando melhorias na Estrada do 
Canarinho, comunicou que já está sendo feito e disse que esteve no local na última semana conversando 
com um grupo de moradores e uma demanda deles era essa, que estavam esquecidos, explanando que 
já tem um pouco de seus trabalhos nessa situação. Relatou que na quinta-feira à noite estiveram na 
cidade de Imigrante, na reunião da AVAT – Associação dos Vereadores do Vale do Taquari, e lá foi 
falado que é serviço do Vereador sim, por estar mais próximo da comunidade, pedir lâmpada, pedir 
poste, falar de calçada, pois são o representante da população, tendo o papel de melhorar a vida da 
população, afirmando que estão no caminho certo. Referiu-se a Proposição da Vereadora Marni, dizendo 
que é ótima, mas que a conscientização das pessoas é muito importante. Mencionou que o espaço está 
lá, que talvez precise de melhorias, mas que tem um grande espaço no parque para estacionar e que o 
sol lá é o mesmo que tem no centro e, que, também há locais com sombra. Disse que muitos 
comerciantes reclamam que as pessoas não vão em suas lojas, mas que o proprietário e alguns 
funcionários estacionam na frente e, os clientes, dão duas voltas e logo estão em Lajeado, dizendo que 
a conscientização deve estar em primeiro lugar. Também se referiu aos servidores públicos que 
estacionam próximo ao posto de saúde, local que é íngreme e as pessoas tem dificuldade de descer. 
Explanou que se engaja muito no que o Vereador Isidoro apresentou sobre a iluminação próximo a ponte 
sobre o Arroio Sampaio. Referente aos quebra-molas, expôs que alguns reclamam, mas que, pelo que 
depender dele, continuará se aprovando pedidos referente a isso e que continuará fazendo Indicações e 



Proposições. Mencionou que quebra-molas é sinônimo de segurança e que enquanto todos não 
conseguirem dirigir respeitando o próximo, será necessário, pois é o que a legislação permite. Expôs 
que acredita que os quebra-molas possam ser feitos pela Administração, citando que há maquinário e 
servidores disponíveis e que os valores seriam muito menores. Relatou que na última quinta-feira esteve 
conversando com o Deputado Giovani Cherini em busca de recursos para Cruzeiro do Sul e que o 
mesmo sinalizou que possui projetos e programas e se disponibilizou para vir até o Município para 
mostrar os projetos dele e, em consequência disso, vem recursos para a saúde preventiva, citando que o 
Deputado tem um programa de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), que é um 
trabalho de prevenção, mencionando que hoje se trabalha com remédio e que deve-se trabalhar mais 
com prevenção para não gastar mais com remédio. Relatou, ainda, que levou algumas reivindicações ao 
Deputado e que foi oportunizada uma reunião juntamente com a Secretária da Saúde. Finalizou 
agradecendo a todos. Vereadora Daiani Maria: Iniciou saudando o Presidente, colegas Vereadores e 
funcionários, desejou boas-vindas e um bom trabalho ao Vereador Celso que está substituindo o 
Vereador Sérgio, o qual está de atestado médico e que irá sair de licença. Saudou o Senhor Arlei e 
parabenizou pela justa homenagem ao Senhor Oscar (In memórian). Referiu-se a Proposição 
apresentada por ela e pela colega Marni, dizendo que foi algo que bolaram juntas sobre a mobilidade 
urbana do Município e, nesse sentido, foi pensado nesse projeto na Rua Frederico Germano Haenssgen, 
compreendendo o trevo de acesso à cidade até a RSC-453. Citou que, com isso, propõe-se que a 
Administração Municipal cadastre esse projeto junto aos Ministérios do Governo Federal, explanando 
que nesse trecho não tem acostamento e que os moradores correm risco de vida, citando que na 
campanha eleitoral esteve em uma casa e uma senhora a solicitou o acostamento porque seu filho havia 
falecido nas proximidades, mencionando ter ficado impactada ao ter ouvido isso. Salientou que são 6 
(seis) quilômetros de percurso e a obra tem o custo de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) 
aproximadamente, frisando que na semana passada esteve em Porto Alegre e apresentou o projeto ao 
Deputado Marcio Biolchi, tendo um bom retorno, citando que irão tentar viabilizar os recursos federais 
para colocar essa obra em prática. Lamentou que a Vereadora Marni não pôde a acompanhar na reunião 
por terem medo que o seu bebê pudesse nascer no caminho. Referiu-se a Proposição que fez sobre o 
recolhimento de lixo verde, móveis, sobre capina, roçada, citando que se as Secretarias trabalharem em 
conjunto, acredita que se consiga fazer um bom trabalho, separando por bairros e divulgar para a 
população saber quando se farão esses serviços, disse também que para conseguir o melhor para a 
cidade, deve-se trabalhar em conjunto os Poderes Executivo e Legislativo e a população. Referiu-se a 
CORSAN – Companhia Riograndense de Saneamento, falando sobre a falta de água que, segundo a 
Vereadora, acredita que deva ocorrer todos os dias, gerando prejuízos às pessoas com queima de 
equipamentos. Também mencionou o alto valor das contas. Enfatizou a importância de ser realizada 
uma reunião com a empresa para que se consiga dar um retorno a população. Relatou que solicitou uma 
reunião com a Secretária Municipal de Educação para entender como está se procedendo com o retorno 
das aulas em virtude algumas alterações que foram feitas no Decreto Estadual. Agradeceu à senhora 
Claudia Guillard pelo convite a participar da reunião, juntamente com a Vereadora Maísa, com o grupo 
de proteção animal de Cruzeiro do Sul que está se organizando para criar uma associação, citando que, 
após isso, irão utilizar a Casa para explanar sobre o trabalho que fazem, mencionando que poucas 
pessoas fariam esse trabalho. Salientou a necessidade de os Poderes Executivo e Legislativo e a 
população ajudarem a causa, enfatizando a conscientização das pessoas. A respeito do barco, objeto de 
solicitação da Vereadora Vanessa, disse achar válido e lembrou quando seu pai, José Iran, era 
Coordenador da Defesa Civil e teve uma cheia parecida com a última que atingiu o Município, o mesmo 



na época também via a necessidade, mas foi alegado que se utilizaria somente em enchente e poderia 
passar muitos anos parado. Mencionou que quando se tem enchente deve-se aguardar a boa vontade de 
terceiros que, muitas vezes, não conseguem ajudar. Disse achar muito importante essa compra. Em 
referência às Proposições, sugeriu que seja consultada a Assessoria Jurídica, mencionando que a 
Assessora Jurídica Tamires é muito acessível e que encaminhou algumas coisas a ela para que se consiga 
apresentar tudo corretamente. Disse que não é uma questão de ser contra ou a favor, mas que no futuro 
aquilo que for proposto e não esteja de acordo com uma lei maior, será inconstitucional. Presidente 
Gustavo Henrique Richter: Iniciou saudando a Vice-Presidente Daiani, os demais componentes da 
Mesa Diretora, Vereadores, servidores da Casa e o amigo Arlei. Desejou boas-vindas ao colega Vereador 
Celso que está voltando à Casa, dizendo que é um prazer tê-lo de volta e desejando um excelente 
trabalho. Referiu-se às Indicações, iniciando pela que trata sobre a Estrada do Canarinho, relatando que 
esteve no local há algumas semanas atrás conversando com amigos que fez durante a bocha e futebol e 
foi uma reclamação unânime desses moradores em relação a essa situação. Disse saber que tem uma 
grande demanda por melhoria nas estradas do interior e que o trabalho já começou a ser feito, 
salientando que deve-se observar que parte do maquinário está sucateado e o grave problema com a 
falta de material. Falou sobre a roçada nas ruas João Schardong e Relindo Dullius, aludindo que solicitou 
há semanas o serviço e que ainda não foi realizado, sendo assim, formalizou na Câmara de Vereadores 
via Indicação. Citou que muitas pessoas acreditam que os Vereadores não fazem pedidos, mas disse que 
muitas coisas são solicitadas diretamente ao Secretário, pois, em sua visão, não há necessidade de 
solicitar tudo via documentos legislativos. Sobre a Proposição de sua autoria que solicita a pavimentação 
asfáltica na pista de caminhada do Parque Poliesportivo, disse ser uma reivindicação antiga da 
comunidade e que muitas pessoas utilizam diariamente o local para se exercitarem, acreditando que a 
obra proporcionará comodidade às pessoas que fazem a prática do exercício físico e citando que é um 
aliado na prevenção de doenças, ocasionando uma melhor qualidade de vida, buscando alternativas 
contra o sedentarismo, porque, segundo ele, é mais fácil prevenir do que remediar. Referente ao Projeto 
de concessão de área de terra, ressaltou a importância da Administração em apoiar as empresas, dando 
o suporte necessário para que as empresas possam se instalar e operar da melhor maneira possível, 
enfatizando a necessidade de atrair empresas, mas, também, apoiar as locais para que continuem no 
Município. Em relação ao Projeto que estabelece o piso salarial aos Agentes de Saúde, disse que é uma 
Lei Federal e que o Município deve se adequar a mesma, citando que é justo que esses importantes 
profissionais ganhem de acordo com a função exercida, enfatizando que o trabalho é bem árduo e que 
deve ser reconhecido. Falou sobre o Projeto de Lei de sua autoria que denomina logradouro público 
como Estrada Oscar Weiler, dizendo ter sido procurado pelos familiares para encaminhar o Projeto e ter 
ficado lisonjeado pelo convite, parabenizando toda a família pela homenagem prestada. Comentou a 
respeito do que o colega Vereador Isidoro solicitou, próximo à Floricultura de Diovane Kliemann, 
mencionando que fez esse pedido na gestão anterior e não foi atendido e que espera que nessa ocasião 
essa obra possa ser executada, pois a situação é bem crítica. Referiu-se ao pedido da Vereadora Marni 
sobre os estacionamentos, citando que é um problema sério e que há uma grande reclamação, mas que 
trata-se de conscientização das pessoas. Disse ter recebido, no passado, reclamações de pessoas que 
estacionavam em frente à Prefeitura, porque muitos munícipes frequentam e não encontram 
estacionamento. Sobre o pedido da Vereadora Vanessa, disse que quem viveu as cheias, tem noção da 
necessidade e acredita que o valor para compra não seja tão alto tendo em conta tudo que os moradores 
perderam na cheia por não conseguirem retirar suas coisas de suas casas. Disse que na época sugeriu 
que a Administração fizesse o fretamento de alguns caminhões para auxiliar porque os do Município 



não davam conta. Acerca da iluminação, disse que no ano passado já falou sobre isso pois é um local 
muito perigoso, com assaltos. Mencionou que ele, juntamente com os colegas Vereadores Isidoro, 
Demétrios e André, estiverem presentes na reunião da AVAT – Associação dos Vereadores do Vale do 
Taquari e estendeu o convite aos demais Vereadores para que se façam presentes nas próximas reuniões. 
Mencionou que o Deputado Federal Daniel esteve no Município na semana passada e o agradeceu pela 
emenda parlamentar de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) destinada a pavimentação de 
ruas para o Passo de Estrela. Finalizou agradecendo a atenção de todos e desejando boa noite.  
O Presidente informou que com a licença do Vereador Sérgio Luís Backes para desempenhar cargo de 
Secretário Municipal, Vereador que ocupa o cargo de Segundo-Secretário da Mesa Diretora atualmente, 
o cargo ficará vago e será realizada nova eleição na próxima semana para preenchê-lo. O Vereador que 
quiser se candidatar, deverá protocolar seu nome na Secretaria da Câmara até 1 (uma) hora antes da 
próxima Sessão, conforme o art. 29, § 4º do Regimento Interno. 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 03 (três) de março de 2021 quarta – feira, no horário das 18 horas 30 minutos (dezoito horas e 
trinta minutos).  

 

SALA DE SESSÕES DA CÂMARA DE VEREA-
DORES DE CRUZEIRO DO SUL, RS, AOS 17 
DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 

 
 
DEMÉTRIOS KAROL LORENZINI                               GUSTAVO HENRIQUE RICHTER 
                Primeiro-Secretário      Presidente da Câmara de Vereadores 


