
 

ATA Nº 004/2021 

 
          Aos 03 (três) dias do mês de março de 2021 (dois mil e vinte e um), às 18 horas e 30 minutos 
(dezoito horas e trinta minutos), por meio de videoconferência pelo aplicativo ‘Google Meet’, visando 
atender as recomendações das autoridades de saúde de distanciamento social pela pandemia causado 
pelo novo Coronavírus (covid-19), 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; Milton Irineo Weiler 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 
a Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur está de licença para tratamento de saúde por 15 (quinze) dias, 
contando a partir da presente data, 03 de março do corrente ano. Na sequência, convocou o Suplente de 
Vereador Milton Irineo Weiler, indicado para assumir a vaga da Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur 
no período em que estiver afastada, para prestar seu juramento de posse. Após prestar o devido 
compromisso, o Presidente declarou empossado como Vereador o Senhor Milton Irineo Weiler. Em ato 
imediatamente posterior, declarou empossado o Suplente de Vereador Celso Batista dos Santos, o qual 
já havia cumprido seus compromissos legais e que assume a vaga deixada pelo Vereador Sérgio Luís 
Backes que licenciou-se por período indeterminado para desempenhar cargo de Secretário Municipal.  
Em seguida, foi apreciada a ATA Nº 003/2021 da Sessão Ordinária de 17 de fevereiro de 2021. Os 
vereadores receberam a ATA com antecedência, com consequente leitura e análise, foi aprovada por 
unanimidade. EXPEDIENTE: Ofício nº 001/2021 do Sindicato dos Profissionais da Educação de 
Cruzeiro do Sul, datado em 25 de fevereiro de 2021 e subscrito pela Presidente Sinara Wiebbelling, 
solicitando à Câmara de Vereadores que seja incluída na pauta do plenário a importância e a urgência 
da vacinação dos professores e funcionários que trabalham em escolas, bem como de todos os 
profissionais da educação. O documento cita que é sabido que todas vidas importam, mas que para haver 
segurança nas escolas e darmos continuidade ao ano letivo, é necessário que as autoridades locais, 
regionais, estaduais e federais se juntem nessa luta pela vacinação e apoiam a priorização para vacinação 
dos professores. Descrevem que com o apoio da comunidade e das autoridades, espera-se que esse 
pedido chegue aos órgãos competentes em nível de Estado e Governo Federal, para que repensem a 
ordem de vacinação, priorizando os profissionais da educação. Ofício nº 03/2021 do Movimento 
Democrático Brasileiro – MDB de Cruzeiro do Sul, datado em 03 de março de 2021 e subscrito pelo 
Presidente Fabel Duarte Moreno, comunicando que o Senhor Milton Irineo Weiler, suplente de 
Vereador, assumirá no período de 03/03/2021 a 17/03/2021, uma cadeira no Poder Legislativo durante 
o período de licença saúde da Vereadora Marni Trentini Ledur. Ofício do Movimento Democrático 
Brasileiro – MDB de Cruzeiro do Sul, datado em 03 de março de 2021 e subscrito pela suplente Elane 
Schneider e pelo Presidente Fabel Duarte Moreno, informando que a primeira suplente de Vereador 
Elaine Schneider não assumirá neste momento na vaga de licença saúde da Vereadora Marni Trentini 
Ledur no período de 03 de março de 2021 à 17 de março de 2021. Ofício do Partido da Social 
Democracia Brasileira – PSDB de Cruzeiro do Sul, datado em 22 de fevereiro de 2021 e subscrito 
pelo Presidente Josué Bussmann, indicando o primeiro suplente de Vereador, senhor Celso Batista dos 
Santos, para ocupar a cadeira vaga do Vereador, senhor Sérgio Luís Backes, a partir de 1º de março de 
2021 pelo período em que estiver licenciado para ocupar cargo de Secretário Municipal. Ofício do 
Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Cruzeiro do Sul, datado em 22 de fevereiro de 2021 
e subscrito pelo Presidente Josué Bussmann, indicando o nome do senhor Celso Batista dos Santos, 
Vereador a partir de 1º de março de 2021, como Líder de Bancada do PSDB no Poder Legislativo, no 
lugar do Vereador titular e líder de bancada do partido até 28 de fevereiro de 2021, senhor Sérgio Luís 
Backes. Ofício Gabinete nº 019-01/2021 do Prefeito Municipal, senhor João Henrique Dullius, datado 
em 26 de fevereiro de 2021, em resposta ao Requerimento nº 006/2021 de autoria do Vereador Isidoro 



José Weschenfelder, informando que em relação a matéria que envolve desconto para pagamento de 
IPTU, na ordem de 30% (trinta por cento), para os munícipes que construírem calçadas de passeio em 
frente à sua residência configura uma clara isenção (exclusão total ou parcial de crédito tributário). 
Citam entender que o Vereador ao fazer o Requerimento teve a melhor das intenções ao tentar incentivar 
a construção das calçadas, porém, pontuam, como ele próprio transcreveu, essa é uma obrigação do 
munícipe conforme o artigo 30 do Código de Posturas do Município. É explanado que muito embora 
entendem que isso poderia melhorar a mobilidade urbana, o Código Tributário Nacional prevê desconto, 
apenas, para pagamento antecipado (art. 160, parágrafo único) e não para outras hipóteses que mais se 
aproximam do instituto da isenção. Dessa forma, citam, o desconto proposto contraria a Legislação 
Federal configurando uma clara isenção de crédito tributário e não um desconto para pagamento 
antecipado fundamentado no art. 160, parágrafo único do CTN, concedido indistintamente para todos 
os contribuintes e, além disso, qualquer concessão ou ampliação de incentivo ou benefício ne natureza 
tributária da qual decorre renúncia de receita, deve observar as medidas de ajustes orçamentário de que 
trata o art. 14 da LC nº 101/2000 (LRF). Ainda, sugeriram ao excelentíssimo senhor Presidente que 
oriente os demais Vereadores a solicitarem a Assessoria Jurídica do Poder Legislativo que analise as 
proposições antes de serem votadas e encaminhadas ao Poder Executivo para que se evite a aprovação 
de Projetos, Proposições, Indicações e Requerimentos que contrariam a legislação Federal, Estadual e 
Municipal. Também, foi colocado à disposição da Câmara de Vereadores os serviços da Procuradoria 
Jurídica do Município para dirimirem eventuais dúvidas. Ofício Gabinete nº 020-01/2021 do Prefeito 
Municipal, senhor João Henrique Dullius, datado em 26 de fevereiro de 2021, em resposta ao Pedido 
de Informações nº001/2021 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, informando que 
conforme determina a Lei Federal nº12.527 de 18 de fevereiro de 2011, mais precisamente no artigo 3º, 
II, é disponibilizado no site da Prefeitura e no portal da transparência todas as informações de interesse 
público, independentemente de solicitações. Dessa forma, foi pontuado, mensalmente é disponibilizado 
no portal da transparência (link), na aba “salários servidores” a relação de todos os servidores municipais 
efetivos, comissionados, bem como os inativos e secretários, com o respectivo cargo e salário, como 
também na página inicial, na aba “secretarias” (link) é possível ver o nome completo dos Secretários 
que estão atuando no Município com a fotografia e contatos, telefone fixo, celular e endereço e e-mail. 
Explanaram que estamos na era digital, também chamada de era da informação ou era tecnológica que 
mudou a maneira com que nos relacionamos, trabalhamos e vivemos. O mundo está conectado e dessa 
forma entendem que os Vereadores podem, a qualquer momento, até mesmo através de seus celulares, 
verificar as informações solicitadas no pedido 001/2021, sem a necessidade e enviarem documentos 
impressos, tendo em vista ser essa também a forma mais ecologicamente correta. Ofício Gabinete nº 
021-01/2021 do Prefeito Municipal, senhor João Henrique Dullius, datado em 26 de fevereiro de 2021, 
em resposta ao Requerimento nº 008/2021 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, 
informando que conforme determina a Lei Federal 12.527 de 18 de fevereiro de 2021, mais 
precisamente no artigo 3º, II, é disponibilizado no site da Prefeitura e no portal da transparência todas 
as informações de interesse público, independentemente de solicitações, citando que é possível no portal 
da transparência aba (link) verificar a lista de todos bens móveis e imóveis do município. Explanaram 
que hoje estamos vivendo a era digital, o momento em que quase todo mundo está conectado na internet, 
diversos processos manuais já são feitos de forma automatizada, o mundo está passando por 
transformações. Todos os dias novas tecnologias são criadas e testadas, a Administração Pública precisa 
evoluir, se adaptar cada vez mais a nova realidade. Expôs que os agentes públicos precisam de adaptar 
a essa nova era e incentivar cada vez mais o uso dessa ferramenta que está ao alcance de todos. Quanto 
ao designar um servidor para acompanhar as visitas dos Vereadores às repartições públicas, citou que 
não se faz necessário, tendo em vista que o nobre Edil em seu Requerimento informou que essas serão 
agendadas, portanto sempre haverá um servidor na repartição para recebe-los e acompanha-los. Ofício 
Gabinete nº 024-01/2021 do Prefeito Municipal, senhor João Henrique Dullius, datado em 02 de 
março de 2021, pelo qual solicita a retirada do Projeto de Lei nº 005-01/2021. Indicação nº 015/2021 
de autoria da Vereadora Daiani Maria, indicando que a Administração Municipal, através da 
Secretaria de Administração e Finanças, consulte a sua Assessoria Jurídica, bem como órgãos que 



prestam assessoria ao município, e vejam a viabilidade da reposição salarial dos servidores públicos 
municipais sobre o índice que corresponde às perdas com a inflação registrada em 2020. Citou que é 
sabido que, em razão da pandemia de Covid-19 e em cumprimento a Lei Complementar nº 173 de 27 
de maio de 2020 e da Nota Técnica nº 03/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul 
(anexa), é possível conceder somente a reposição da inflação e não conceder aumento real neste ano e 
que cumpre salientar que alguns municípios do Estado do Rio Grande do Sul e de outros estados 
também, tem concedido o reajuste correspondente a reposição inflacionária. Pontuou no documento que 
o referido reajuste correspondente a inflação se justifica devido ao fato da legislação federal não permitir 
aumento real neste ano, congelando o salário dos funcionários públicos até o final de 2021. Indicação 
nº 016/2021 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, faça a instalação 
de um redutor de velocidade, do tipo quebra-molas, na Rua Eugênio Floriano Sehn, bairro Glucostark, 
próximo às residências entre os números 166 e 178. Justificou devido à alta velocidade que os veículos 
trafegam pela referida via, ocasionando em perigo constante aos pedestres, ciclistas e outros veículos. 
Indicação nº 017/2021 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, indicando que a 
Administração Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, melhore a iluminação 
pública na Rua Laura Azambuja, bairro Vila Rosa, especificadamente nas proximidades da parada de 
ônibus localizada em frente ao Mercado Popular. Justificou a necessidade, tendo em vista que diversos 
moradores das proximidades utilizam a parada durante à noite para dirigirem-se ao seu trabalho, escola 
ou faculdade e com uma melhor iluminação, será proporcionado um local mais seguro a esses 
munícipes. Indicação nº 018/2021 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, indicando 
que a Administração Municipal, através da Secretaria de Estradas, proceda, em caráter de urgência, com 
a manutenção, incluindo a abertura de valetas, da Estrada Geral de Linha Arroio Grande, nas 
proximidades das residências dos senhores José Gomes de Carvalho e Aurélio Lauermann.  Justificou 
a necessidade, tendo em vista o péssimo estado que a referida estrada se encontra, conforme as imagens 
anexadas comprovam. Ainda, indicou que o Executivo Municipal comece a alargar as estradas em todo 
o interior, fazendo a roçada e abrindo valetas, visto que existem pastagens sendo feitas dentro das valetas 
já existentes, conforme imagens também anexadas, o que acaba estreitando as vias. Indicação nº 
019/2021 de autoria do Vereador José André Schmitt, indicando que a Administração Municipal, 
através da Secretaria de Estradas, proceda com a manutenção das Estradas, através de patrolamento, 
limpeza de valetas e colocação de material, nas localidades de Linha Sítio, Maravalha, Linha 22 de 
Novembro, Arroio Grande e Boa Esperança, Justificou, tendo em vista o péssimo estado de conservação 
em alguns trechos, dificultando a trafegabilidade dos veículos, especificadamente em dias de chuva 
devido à grande circulação de veículos e transporte de cargas. Indicação nº 020/2021 de autoria da 
Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, indicando que a Administração Municipal passe a adotar 
crachás funcionais para os servidores públicos municipais, em todas as áreas, contendo a foto, o nome 
e o cargo que ocupa. Justificou, tendo em vista a importância do cidadão que utiliza os serviços públicos 
saber por quem está sendo atendido, podendo, dependendo da situação, denunciar abusos de poder, 
elogiar se for o caso ou fazer suas reclamações pertinentes as suas atribuições. Em síntese, a utilização 
dos crachás traz segurança e confiabilidade para ambas as partes. Indicação nº 021/2021 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, providencie a instalação de sinalização nas 
cabeceiras da ponte sobre o arroio Sampaio, na entrada da localidade de Boa Esperança. Justificou o 
pedido, uma vez que a ponte é de mão única e a visibilidade é pouca, não se percebendo a aproximação 
do veículo que vem no sentido contrário. Citou que sinalização de parada obrigatória exime também o 
Município de eventuais ônus. ORDEM DO DIA:  Projeto de Lei nº 006-01/2021 do Poder Executivo 
que ALTERA A REDAÇÃO DO §1º DO ART. 1º DA LEI Nº 095-02/1998 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIA. Em discussão: O Vereador José André Schmitt reforçou que o incentivo é muito 
importante, pois mais de 60 agricultores serão beneficiados e disse esperar a aprovação dos colegas 
Vereadores. O Vereador Demétrios Karol Lorenzini comentou que o objeto do projeto estava sendo 
solicitado a tempo e este ano o Vereador André solicitou, dizendo ser um ganho maravilhoso aos 



agricultores e que o projeto deve ser aprovado. Já o Presidente da Câmara Gustavo Henrique Richter 
explanou que ainda não é o suficiente mas que já é um primeiro passo, citando esperar que a 
Administração dê cada vez mais um suporte maior aos agricultores, frisando que a maior fonte de renda 
do município vem da agricultura. Por fim, o Vereador Milton Irineo Weiler parabenizou o Prefeito 
Municipal e toda administração por esse feito, dizendo ser um pedido realizado por vários Vereadores 
há muito tempo, inclusive por sua pessoa enquanto esteve à frente da Secretaria de Agricultura e nunca 
foi atendido. Mencionou que neste ano será quase dobrado o número de cargas e que é muito 
gratificante. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 007-
01/2021 do Poder Executivo que ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 1401-03/2015 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Não houve discussão acerca do projeto. Em votação, o Projeto foi 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 008-01/2021 do Poder Executivo que 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A SOCIEDADE 
HOSPITALAR SÃO GABRIEL ARCANJO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão: O 
Vereador Demétrios Karol Lorenzini explanou que acredita ser pertinente a continuidade do convênio, 
principalmente na época de pandemia, frisando que os recursos a mais são para favorecer as pessoas 
que precisam, acreditando ser melhor aprovar e não precisar do que reprovar e precisar. Por fim, disse 
que o projeto é valiosíssimo. A Vereadora Daiani Maria concordou com a colocação do Vereador 
Demétrios e lembrou que há 4 (quatro) anos atrás o hospital estava quase fechando, sendo muito positivo 
o Município poder dar esse suporte e dando sinal positivo pela aprovação do projeto. Disse, também, 
ser bom não precisar usar, mas mencionou a importância de a casa de saúde estar 24 (vinte e quatro) 
horas disponível para quem precisa. O Vereador Isidoro José Weschenfelder mencionou ser de suma 
importância a aprovação do projeto e relatou a grande procura pelo hospital. O Presidente da Câmara 
Gustavo Henrique Richter expôs que, em sua opinião, quando se trata de saúde, deve-se ter uma visão 
diferenciada, vindo sempre em primeiro lugar e disse ver esse projeto de extrema importância, o qual 
frisa prestar o melhor atendimento para a população quando necessário. Citou, também, que como 
Vereador nos últimos 4 (quatro) anos, acompanhou o trabalho que tem sido feito em prol do hospital, 
como era há 4 (quatro) anos atrás e como está hoje, explanando que tem muita coisa a ser feita ainda e 
que aos poucos, com a Administração e o Poder Legislativo, que estará sempre junto apoiando e 
buscando recursos, o hospital irá melhorar bastante. Finalizou parabenizando a Administração pela 
iniciativa e disse esperar que continue assim. O Vereador Isidoro José Weschenfelder relatou que teve 
algumas solicitações por profissionais da área, do hospital, os quais o relataram terem sido ameaçados 
algumas vezes para atendimento imediato. Sugeriu que seja avaliado futuramente pelos Edis a 
possibilidade de ter um segurança no hospital, no intuito de oferecer condições de trabalho aos 
funcionários do do local. Disse que não foi um e nem dois relatos e, sim, de vários profissionais que 
trabalham na casa de saúde. Citou que sabe que acarretará custos, mas que deve-se primar pelo 
funcionamento do hospital. O Presidente da Câmara Gustavo Henrique Richter expôs que já teve um 
pedido idêntico na outra Administração de autoria do Vereador “Tada”, se não lhe falha a memória. 
Disse que esteve conversando com a Administração e hoje estão fazendo uma espécie de monitoramento 
noturno, onde um guarda faz a vigia de hora em hora. Citou acreditar que brevemente terá que ser 
colocado alguém em tempo integral e que é uma questão que deve ser estudada, pois os profissionais 
devem se sentir seguros para desempenharem suas funções. A Vereadora Daiani Maria explanou que o 
Secretário de Administração, juntamente com o Prefeito Municipal, expôs sobre a questão do 
videomonitoramento em uma reunião em que a Vereadora esteve presente. Citou que está sendo feito 
um levantamento e que o hospital é um dos pontos que serão instaladas câmeras de segurança, dizendo 
acreditar que irá ajudar bastante e concordando que seria interessante um profissional em tempo integral 
ou somente no turno da noite. Frisou que, quando as câmeras forem instaladas, o hospital será um dos 
pontos de referência, sendo importante para a segurança dos profissionais e dos munícipes que acessam 
o serviço. O Presidente Gustavo Henrique Richter disse ser muito importante a colocação de câmeras, 
relatando que dará uma sensação de segurança não somente aos profissionais, mas, também, a quem 
frequenta a casa de saúde. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Proposição nº 020/2021 de autoria da Vereadora Daiani Maria, solicitando à Administração 



Municipal que recoloque as tabelas de basquete, goleiras, bem como as estruturas metálicas e cercado 
da quadra existente no Parque Poliesportivo Municipal. Citou no documento que, considerando que o 
Parque Poliesportivo é um espaço direcionado a prática esportiva e de lazer e que é frequentado por um 
número considerável de munícipes, dentre eles, crianças, adolescentes e jovens, a recolocação das redes 
de proteção da parte esportiva do local (quadra de basquete e quadra de futebol), tendo em vista que 
foram retiradas para realização da ExpoCruzeiro no ano de 2019 e até o momento do protocolo do 
presente, não haviam sido recolocadas.Mencionou que as referidas redes de proteção, garantem a 
segurança de quem está praticando esporte e sobretudo, garantem a segurança de quem está caminhando 
e praticando lazer no local, pois não correm o risco de ser atingidas acidentalmente pelas bolas. Segundo 
a Vereadora, a quadra de basquete e futebol é, praticamente, o único lugar para a prática de esporte da 
comunidade nesta modalidade, tendo em vista que diversas pessoas utilizam o local para se exercitarem 
diariamente. Ainda, ressaltou que a maneira em que a quadra do Parque Poliesportivo se encontra 
atualmente tem se tornado local de perigo para as pessoas que o frequentam, devido ao fato de suas 
estruturas estarem em péssimas condições de uso. No espaço para comentários adicionais, a autora 
relatou que, mesmo o período atual ser de isolamento, em 2019 foi retirada as estruturas e até o momento 
não foram instaladas. Citou que para quem frequenta o parque, sabe que a quadra sempre era utilizada 
para futebol e basquete. Expôs que algumas estruturas estão dentro da quadra e outras fora, temendo 
que alguém possa se machucar e solicitou que a Administração dê uma atenção a isso. Disse, também, 
que provavelmente no momento não será utilizado, mas que é necessário que esteja conservado para 
não ficar uma estrutura tão feia e atirada do jeito que está. Lembrou que a praça está em reforma, sendo 
o parque poliesportivo o único lugar para a prática de esportes. Em votação, a Proposição foi 
APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 021/2021 de autoria do Vereador Isidoro José 
Weschenfelder, solicitando que a Administração Municipal, através do setor competente, faça algumas 
melhorias no campo de futebol localizado no Bairro Vila Rosa -  Loteamento Popular, e nas redondezas, 
como: reformar a estrutura do campo, nivelando e fazendo um campo de areia novamente (como era 
anteriormente); construir uma calçada ao redor do campo, proporcionando um local adequado para os 
moradores sentarem e assistirem os jogos; fazer a manutenção dos aparelhos da academia ao ar livre, 
visto que atualmente compromete a execução de exercícios físicos por parte dos moradores e gera riscos 
às crianças; fazer o conserto dos bueiros; instalar, pelo menos, um balanço e um escorregador para as 
crianças, oportunizando um local adequado para se divertirem; melhorar a iluminação do campo, da 
academia e de toda área; fazer a instalação de alguns bancos; fazer a roçada e capina de todo o local, do 
campo até a área verde ao lado. Justificou, tendo em vista o desejo de oportunizar um local adequado 
para a prática de esportes e ao lazer dos moradores. Disse ser necessário, sim, que o poder público olhe 
com carinho para esse setor, incentivando o desenvolvimento do esporte e oportunizando locais para o 
lazer e para o divertimento dos munícipes e que é uma reivindicação e um anseio dos moradores do 
loteamento, representados pelo Senhor Julio César Faria Centena, o qual faz a manutenção do campo 
de forma voluntária, tal atitude que, segundo o Vereador, deve-se glorificar e valorizar. Mencionou, 
também que, há algum tempo, foram realizados campeonatos de futebol no local e, futuramente, após a 
pandemia, o Senhor Júlio tem a intenção, em parceria com o Município, em voltar a promover 
campeonatos. Por isso, citou que se faz ainda mais necessário essas melhorias. Anexo ao pedido, o autor 
incluiu algumas imagens para exemplificar aos Vereadores a necessidade. No espaço para comentários 
adicionais, autor externou que quem conhece o bairro, sabe que é grande e, quem for visitar o local, se 
deparará com a academia ao ar livre com muitos equipamentos quebrados, podendo causar um risco às 
crianças. Citou que como é um local que as pessoas se encontram para lazer, acredita ser necessário 
pelo menos a instalação de um escorregador e um balanço, pois tem muitas crianças no bairro. 
Mencionou que anteriormente tinha a praça no centro e que agora encontra-se desativada. Referente ao 
campo de futebol, citou que o mesmo já foi palco de campeonato e que todo dia se reúnem de 10 (dez) 
a 20 (vinte) pessoas para praticar o esporte e lembrou que o esporte melhora o humor, a confiança, o 
desempenho escolar e afasta a comunidade das drogas. Disse que a região é um berço de craques do 
futebol, acreditando que deve ser estimulado para que se tenha um futuro melhor à essa localidade, bem 
como a outras que podem ser agraciadas. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR 



UNANIMIDADE. Proposição nº 022/2021 de autoria do Vereador Gustavo Henrique Richter, 
solicitando que a Administração Municipal, através da Secretaria de Saúde e Saneamento, estude a 
viabilidade juntamente com os demais órgãos de saúde competentes de incluir os professores e 
profissionais da educação na lista de prioridade para vacinação contra a Covid-19. Justificou, tendo em 
vista que outros grupos profissionais considerados prioritários já foram vacinados e, que, os professores 
e profissionais da educação, também devem ser, uma vez que com a volta às aulas estão em contato 
direto com os alunos, os quais, segundo a ciência, são assintomáticos em sua maioria. Da forma que 
está, mencionou que deixa-se os profissionais vulneráveis e os coloca em um grupo de alto risco de 
contaminação e que é de extrema necessidade a volta às aulas, contudo, acredita ser imprescindível 
proteger os educadores e demais profissionais que trabalham nas escolas, além de conter o avanço da 
doença. No espaço para comentários adicionais, o autor explanou que a situação atual que está sendo 
enfrentada em relação à Covid-19 é de extrema preocupação, vitimando milhares de pessoas e que, 
atualmente, segundo estudos, está vindo com uma força de contágio ainda maior e o governo estipulou 
uma forma de vacinação tendo alguns grupos prioritários. Mencionou que, analisando o presente 
momento, vê que os profissionais da educação precisam mais do que nunca serem incluídos nesse grupo 
pela volta às aulas, visto que, segundo o Presidente, os mesmos mantém contato direto com os alunos 
e, segundo estudos, maioria são assintomáticos, colocando em riscos os profissionais. Expôs que após 
ter feito sua Proposição, o Poder Legislativo recebeu um ofício do SINPECS, por sua Presidente Sinara 
Wiebbelling, o qual pede a ajuda do Poder Legislativo para que juntos possamos fazer um movimento 
em prol dessa causa, que é a vacinação dos profissionais da educação para que eles possam dar sequência 
no ano letivo e exercer sua função com um pouco mais de segurança. Afirmou que devem lutar por essa 
causa. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 023/2021 
de autoria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, propondo que a Administração Municipal, 
através dos setores competentes e demais parceiros, lance uma Campanha de Arrecadação de ICMS 
(Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). De acordo com o que consta no documento do 
apresentado pelo Vereador, esta campanha teria como objetivos principais a promoção do comércio 
local e o crescimento da arrecadação de ICMS e o sorteio de prêmios entre os consumidores que 
solicitarem suas notas fiscais, da mesma forma que estará conscientizando o comércio e a população 
em geral do município quanto a importância de emissão da Nota Fiscal na compra ou venda de quaisquer 
produtos. Citou que emissão de notas fiscais ajuda a melhorar o Índice de Participação dos Municípios 
(IPM), e também aumenta a segurança do consumidor, que tem a garantia assegurada quando compra 
no comércio local e que o peso da nota fiscal na arrecadação do município é determinado pela 
participação do ICMS na composição do IPM, pois 25% do que é arrecadado com o tributo estadual, 
voltam para o município. Além disso, abordou sobre a arrecadação do IPVA (Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores) que é dividida entre o Estado e o Município – 50% para cada. 
Disse que é sabido que no município vários estabelecimentos não fornecem nota fiscal e que a emissão 
da Nota Fiscal está prevista em lei, garantindo ao consumidor o direito de receber a Nota Fiscal no 
momento da compra, assim como acontece no comércio, o agricultor também deve destacar a Nota 
Fiscal de Produtor Rural sempre que vender seus produtos, garantindo a arrecadação do ICMS, que 
retorna aos cofres públicos, sendo repassados aos nossos munícipes através de políticas públicas 
voltadas para o atendimento à saúde, obras, incentivos agrícolas, educação, esportes e outros. 
Mencionou que a troca das Notas Fiscais na prefeitura é muito importante para o município e deve 
acontecer durante os 12 meses do ano. Para fins de organização e estruturação da referida campanha, 
sugeriu nos meses de junho ou julho poderiam acontecer os primeiros sorteios se todo trâmite legal 
estiver aprovado e o município, através de sua assessoria de comunicação, deverá promover a 
divulgação da campanha em redes sociais, cartazes nos estabelecimentos, banners e demais meios 
alternativos, buscando parcerias com os próprios comerciantes para diminuir os custos da divulgação é 
essencial. Justificou o pedido, tendo em vista que os comerciantes e a população em geral questionam 
investimentos, fala em crescimento, novidades no comércio cruzeirense. Outro ponto é a necessidade 
de aumentar a receita do município. Uma campanha de incentivo, acredita que seria uma boa iniciativa, 
buscando a parceria com os comerciantes, com os mesmos doando para os sorteios seus 



produtos/serviços. Isso demonstraria ainda mais o empenho do comércio na questão. Disse que não se 
pode deixar de ressaltar a importância do comércio local neste cenário imposto pela pandemia, sendo 
essa mais uma forma de enfrentamento. Ainda, pontuou que com sorteio de vários prêmios mensais 
pode-se contemplar um número maior de premiados, em vez de ter um ou dois grandes prêmios somente 
no final do ano, a população tendo mais chances de ser contemplada.  De acordo com o Vereador, com 
um investimento pequeno o município desenvolve e incentiva o comércio local e arrecada mais. Ainda, 
sugeriu que o nome da campanha fosse “A nota que faz a diferença”. No espaço para comentários 
adicionais, o autor expôs que muitos reclamam da falta de dinheiro e que apenas cerca de 3 (três) ou 4 
(quatro) estabelecimentos prontamente fornecem nota fiscal no município, relatando que a maioria das 
pessoas ficam constrangidas em solicitar a nota e, segundo o Vereador, quanto mais pessoas se conseguir 
contemplar, se atinge mais do que um único prêmio grande no final do ano. Citou que com o apoio de 
todos, será possível ter êxito. Também mencionou que é uma forma dos comerciantes aparecerem, 
doando seus produtos ou serviços para a campanha. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR 
UNANIMIDADE. Proposição nº 024/2021 de autoria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, 
propondo que a Administração Municipal, com base na Política Nacional de Desenvolvimento de 
Pessoas, crie um Plano Anual de capacitação para todos os servidores públicos do nosso Município, 
incluindo cargo efetivo, eletivo, cargo em comissão, estagiários e demais possíveis.  O Plano de 
Capacitação do Servidor deverá abordar critérios e metodologias a serem utilizadas para o 
desenvolvimento profissional dos servidores permitindo-lhes desempenhar com eficácia as 
competências institucionais, na busca pela excelência e melhoria da qualidade dos serviços ofertados à 
sociedade.  O Plano de Capacitação deve ser estruturado em ações de capacitação a serem ofertadas aos 
servidores de forma que os mesmos possam desenvolver competências para o trabalho, possibilitando 
assim a aquisição e o aperfeiçoamento de competências individuais e profissionais, que agreguem valor 
à instituição e valor social ao indivíduo. Disse esperar com a implementação deste Plano, o seguinte: 
Extensão de capacitação a todos os servidores na formação contínua; Contribuir para o desenvolvimento 
do servidor, como profissional e cidadão; Desenvolvimento, capacitação da força de trabalho, em nível 
pessoal, gerencial e técnico; Maior comprometimento dos servidores com as metas e necessidades 
institucionais; Gestores comprometidos com o cargo, tomando medidas necessárias para o cumprimento 
de sanções se for o caso; Padrões éticos de comportamento valorizados; Servidores comprometidos com 
o seu empregador, não com um colega que não desempenha suas funções como deveria; O fim de vícios 
que acabam denegrindo de forma generalizada a imagem de todos os servidores públicos; Que seja 
apresentado e passe a fazer parte do cotidiano, o organograma hierárquico que cada servidor possui e 
deve se submeter; Melhoria na qualidade, quantidade e eficiência dos servidores prestados à sociedade; 
Aumento da produtividade dos Servidores, consequentemente o município aumenta a sua 
produtividade; Avaliar permanentemente os resultados das ações de capacitação. Justificou a proposta 
pela necessidade de respostas à população cruzeirense. Segundo o Vereador, chegam a todo momento 
reclamações de mau atendimento nos mais diversos setores da Administração Municipal, 
principalmente na prestação de serviços. Narrou no documento que denúncias feitas de forma informal 
por colegas também são comuns, do tipo: que colegas não respeitam seus superiores; que colegas se 
escondem do serviço; que o colega não cuida do patrimônio público; e assim por diante. Mencionou 
que isso não é nada benéfico para a Administração e nem para os Vereadores que estão representando a 
população fiscalizando o serviço público. Assim sendo, acredita que seja necessário amparar todos os 
servidores, pois os mesmos devem se sentir bem onde desempenham suas funções e ao município, cabe 
então oportunizar um momento para que o mesmo faça uma avaliação e perceba se ele ainda tem 
motivos e inspiração para continuar servindo ao público. No espaço para comentários adicionais, o autor 
relatou que, conforme falou no seu primeiro pronunciamento, o poder público deve ser visto também 
como privado, pois as empresas dão suporte ao seu colaborador e a Prefeitura, em seu ponto de vista, 
deve montar um plano para formar esses profissionais. Citou que como professor atuante no município 
de Lajeado, tem constantes capacitações para que consiga desempenhar o trabalho da melhor forma. 
Mencionou que o mau serviço acaba repercutindo para a comunidade e que acredita que irá melhorar 
muito a qualidade dos serviços, no atendimento e na preservação do patrimônio. Em votação, a 



Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 025/2021 de autoria da Vereadora 
Maísa Aparecida Siebenborn, solicitando que a Administração Municipal, através do setor competente, 
faça a construção de uma praça no terreno do Município existente na esquina entre as ruas Silvestre 
Aloísio Siebenborn e Albino Fleck, no bairro Glucostark. Justificou, tendo em vista a necessidade de o 
poder público proporcionar um local adequado para o lazer das famílias que residem no bairro, o qual 
é um dos maiores do Município, com a existência da EMEI e da EMEF Jacob Sehn, somente a última 
tendo cerca de 350 (trezentos e cinquenta) alunos, empresas e grande porte e um grande número de 
moradores, aproximadamente 400 (quatrocentas) moradias e 680 (seiscentos e oitenta) eleitores. A 
autora não teve comentários adicionais. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR 
UNANIMIDADE. Proposição nº 026/2021 do Vereador Isidoro José Weschenfelder, solicitando que 
a Administração Municipal, através da Secretaria de Estradas, faça uma boca de lobo e um sistema de 
captação de água na Estrada de Boa Esperança baixa, em frente à residência da senhora Fernanda do 
Couto. Justificou, visto que o local está desbarrancando e, em dias chuvosos, a água passa por dentro 
da propriedade, quase invadindo a residência. Anexou imagens ao pedido para exemplificar. No espaço 
para comentários adicionais, o autor citou que acredita ser melhor prevenir do que remediar, pois quem 
transita no local sabe que trafega muito caminhão e a tendência é piorar, mencionando que é importante 
antecipar o problema. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. 
Requerimento nº 009/2021 de autoria da Vereadora Daiani Maria, solicitando que a Mesa Diretora envie 
ofício para que o Executivo Municipal tome as devidas providências para melhoria e atualização no 
Sistema de Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica existente no site oficial do município. 
Justificou o referido pedido, tendo em vista ter sido procurada por diversas empresas que utilizam este 
serviço, sendo que as mesmas informaram que o sistema existente além de ser precário apresenta falhas 
com grande frequência, atrasando assim o faturamento das empresas. No espaço para comentários 
adicionais, a autora relatou que foi questionada por empresas de que o sistema de notas fiscais do 
Município é um pouco falho, onde os mesmos relataram terem ficado quase uma semana tentando emitir 
as notas, o que, segundo a Vereadora, acaba atrasando o faturamento destas empresas. Citou que 
conversou com os servidores do setor de tributos e a culpa não é do município e, sim, direto com a 
empresa, Tecnosistemas. Mencionou que a empresa não conseguiu resolver o próprio problema e que 
há outros sistemas mais avançados, sugerindo que caso seja possível e dentro dos limites financeiros do 
município, seja feito a implantação de um sistema desses, facilitando para as empresas que utilizam 
quase que diariamente, de acordo com a Vereadora. Em votação, o Requerimento foi APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 010/2021 de autoria do Vereador Isidoro José 
Weschenfelder, solicitando que a Mesa Diretora envie ofício ao Executivo Municipal para que informe 
a esta Casa se há algum projeto para a conclusão da revitalização da Casa do Morro e qual valor para 
execução da mesma. Caso não haja, o Vereador propôs que seja elaborado um projeto para concretizar 
essa obra tão aclamada pelos munícipes cruzeirenses. Justificou a solicitação, dado o anseio da 
população em ver o maior símbolo do Município revitalizado e em plena utilização. Disse ainda que 
possuindo um projeto em mãos, poderão unir forças e buscar verbas para efetuar a obra. No espaço para 
comentário adicionais, o autor relatou que o Prefeito Municipal já se pronunciou a respeito sobre a 
conclusão da obra e parabenizou a Administração por tomar esse caminho. Expôs que a Casa do Morro 
está em um dos pontos mais lindos da região e que é triste vê-la fechada. Relatou que sempre que vem 
alguém na cidade, o a leva na Casa do Morro. Também mencionou que com o monumento em 
funcionamento, irá movimentar a economia do município. De acordo com sua opinião, a Casa do Morro 
pode ser utilizada pelas artesãs ou até pela agricultura familiar e que recebeu a sugestão de ser feito um 
jardim chinês ou japonês e uma fonte da juventude. Finalizou dizendo que o ponto não pode ficar como 
está e que o seu pedido foi feito em data anterior ao pronunciamento do Prefeito. Em votação, o 
Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 011/2021 de autoria do 
Vereador Isidoro José Weschenfelder, solicitando que a Mesa Diretora envie ofício à RGE – Rio 
Grande Energia para que seja feita a instalação de rede elétrica trifásica em um ponto da localidade de 
Linha Jaó, no trecho entre as residências dos senhores Otávio Hinrichsen e Nilton Hauschild. O 
Vereador disse ser necessária a rede trifásica em virtude de muitos moradores possuírem equipamentos 



de trabalho, com forno de fumo e tambo de leite e a rede elétrica existente não conseguir dar conta. 
Narrou que no momento em que é ligado o chuveiro e um equipamento, por exemplo, a energia cai, 
gerando incômodos e prejuízos à essas pessoas. No espaço para comentários adicionais, o autor relatou 
que por várias oportunidades os moradores solicitaram junto à RGE o caso referido, dizendo que mesmo 
com a reunião realizada com a empresa na data hoje, gostaria de deixar protocolado para que esse pedido 
não fosse esquecido. Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Requerimento nº 012/2021 de autoria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, solicitando que a 
Mesa Diretora envie ofício à Administração Municipal para que providencie a limpeza e organização 
do local e das lixeiras no entroncamento da RSC-453 com a Rua Frederico Germano Haenssgen, haja 
vista que essas lixeiras recebem lixo não somente dos moradores da redondeza. Segundo o Vereador, o 
acúmulo de restos de lixo e demais fora das lixeiras causam a proliferação de insetos e animais de todo 
tipo, e ainda o mau cheiro. Citou que este local é uma das portas de entrada para o centro, não podendo 
estar com esta aparência. No espaço para comentários adicionais, o autor frisou que o lixo vem de toda 
parte e que tem somente uma ou duas lixeiras, não dando conta. Mencionou que deve ser elaborado uma 
forma de resolver a questão.  Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Pedido de Informações nº 002/2021 de autoria do Vereador José André Schmitt, solicitando que a 
Administração Municipal informe o percentual de arrecadação do Município correspondente ao setor 
primário, especificando cada setor (frango, suíno, leite, grãos e demais setores). E, dessa arrecadação, 
informar quanto é investido em incentivos e melhorias na agricultura. Justificou citando que é sabido 
do potencial agrícola e pecuário do Município, fazendo-se necessário este Pedido de Informações, uma 
vez que o interior necessita de uma maior atenção pode parte da Administração Municipal. O autor não 
teve comentários adicionais. Em votação, o Pedido de Informações foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  Na sequência, o Presidente solicitou a leitura do nome componente da Chapa Única 
apresentada dentro do prazo regimental para concorrer ao cargo de Segundo-Secretário da Mesa 
Diretora da Câmara de Vereadores até 31 de dezembro de 2021, o qual ficou vago após a saída do 
Vereador Sérgio Luís Backes para desempenhar cargo de Secretário Municipal. Chapa: Segunda-
Secretária -  Vanessa de Jesus (PSDB). A Assessora Jurídica procedeu com o sorteio da ordem de 
votação para a eleição. Colocada em votação a Chapa Única, iniciando com o Vereador Milton Irineo 
Weiler, Vereador Celso Batista dos Santos, Vereador Demétrios Karol Lorenzini, Vereadora Daiani 
Maria, Vereador Gustavo Henrique Richter, Vereador José André Schmitt, Vereadora Maísa Aparecida 
Siebenborn e Vereador Isidoro José Weschenfelder. A Chapa Única, constituindo o nome da Vereadora 
Vanessa de Jesus como Segunda-Secretária da Mesa Diretora, FOI APROVADA POR 
UNANIMIDADE. 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 março de 2021, 
quarta – feira, no horário das 18 horas 30 minutos (dezoito horas e trinta minutos).  
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