
 

ATA Nº 006/2021 

 

 Aos 07 (sete) dias do mês de abril 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 causada 

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; 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. No momento subsequente, 

deu posse à Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur que estava de licença para tratamento de saúde e que 

já havia cumprido seus compromissos legais na Casa Legislativa. Em seguida, foi apreciada a ATA Nº 

005/2021 da Sessão Ordinária de 17 de março de 2021. Os vereadores receberam a ATA com 

antecedência, com consequente leitura e análise, foi APROVADA POR UNANIMIDADE. 

EXPEDIENTE: Ofício de Gabinete nº 053-01/2021 de autoria do Prefeito Municipal, senhor João 

Henrique Dullius, datado em 30 de março de 2021, o qual responde o disposto no Requerimento nº 

010/2021 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, informando que conforme noticiado pela 

Administração Municipal em 26 de fevereiro de 2021, os serviços de obra na Casa do Morro serão 

retomados e os mesmos serão realizados pela Secretaria Municipal de Obras e subsidiados com recursos 

próprios do município. Foi citado no ofício que a estimativa de custo para essa etapa da obra é de R$ 

220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) e serão realizados serviços de revestimentos, instalações 

complementares das esquadria e reforma dos banheiros. Quanto à revitalização externa, é mencionado 

que o estudo está sendo realizado pelo setor de engenharia e arquitetura do Município. Ofício de 

Gabinete nº 054-01/2021 de autoria do Prefeito Municipal, senhor João Henrique Dullius, datado em 

30 de março de 2021, o qual responde o disposto no Requerimento nº 012/2021 de autoria do Vereador 

Demétrios Karol Lorenzini, informando que o Requerimento foi encaminhado ao setor competente para 

providências. Indicação nº 028/2021 de autoria do Vereador Gustavo Henrique Richter, indicando que 

a Administração Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, instale uma parada de 

ônibus no entroncamento entre as ruas da Divisa e Maria Elizabeth Giovanella, no bairro Passo de 

Estrela. Justificou se baseando no anseio dos moradores do bairro, os quais não possuem um local 

adequado para se abrigarem do forte calor e das chuvas enquanto esperam o transporte. Indicação nº 

029/2021 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, indicando que a Administração 

Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, faça a poda de árvores na rua João 

Schardong, bairro Cascata, nas proximidades das futuras instalações da Padaria Beamar e da residência 

dos senhores Alan Dias Matte e Francine Kolling. Mencionou no documento que outro ponto que é 

necessário a poda, é na rua Visconde do Rio Branco, bairro Centro, nas proximidades da residência do 

senhor Paulo de Borba. Justificou, alegando que em caso de queda das árvores, poderá atingir as 

residências e a rede elétrica. Anexou imagens para exemplificar. Indicação nº 030/2021 de autoria do 

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

de Estradas, proceda com a manutenção e o alargamento da rua Alfredo Marmitt, que inicia na RSC-

453 e vai até o Distrito Industrial. Justificou em virtude dos inúmeros caminhões que passam 

diariamente por lá, os mesmos possuindo dificuldades em trafegar em sentidos opostos, sendo que um 



deles é obrigado a dar a ré até algum entroncamento por não passarem dois pela via, causando 

transtornos. Faz-se necessário, também, a colocação de material em virtude dos buracos e do barro 

existente em dias de chuva. Anexou imagens para exemplificar. Indicação nº 031/2021 de autoria da 

Vereadora Vanessa de Jesus, indicando que a Administração Municipal, através da Secretaria de 

Estradas, faça a manutenção de estradas vicinais nas localidades de São Miguel, Maravalha, Santarém 

e Linha Lotes. Justificou, alegando o estado crítico que as estradas se encontram, prejudicando a 

trafegabilidade dos inúmeros veículos que utilizam diariamente estas vias. Indicação nº 032/2021 de 

autoria da Vereadora Vanessa de Jesus, indicando que a Administração Municipal, através da Secretaria 

de Obras e Serviços Urbanos, faça roçada, capina e limpeza na rua Alberto Francisco Weschenfelder, 

bairro Eleonora Haenssgen e na ruas Arno Ciceri, Lauro Zwirtes e Otávio Francisco da Silva, no bairro 

Vila Zwirtes. Justificou, dado que a vegetação está tomando conta das ruas. Indicação nº 033/2021 de 

autoria da Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur, indicando que a Administração Municipal, através da 

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, faça a manutenção do principal trevo de acesso à nossa cidade, 

procedendo com a limpeza, corte de gramas, plantio de novas flores no momento em que muda a estação 

e a pintura de cordões. Justificou o pedido no intuito de deixar o principal acesso à cidade mais bonito 

aos olhos dos visitantes de fora e, também, dos munícipes, o que representa uma cidade limpa e 

organizada. ORDEM DO DIA:  Projeto de Lei nº 011-01/2021 do Poder Executivo que 

ACRESCENTA DISPOSITIVOS NA LEI MUNICIPAL Nº 965-02/2010, QUE AUTORIZOU A 

REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO COM O ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL E COM A AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Não houve 

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

de Lei nº 012-01/2021 do Poder Executivo que AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 

REPASSAR ALUGUEL SOCIAL PARA GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇÃO DE RISCO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão, o Vereador Demétrios Karol Lorenzini citou que o caso 

já vinha acontecendo e que quem não conhece o caso deve conhecer a família, expressando sua opinião 

de que se faz necessário e que é de grande valia a ajuda do Município. A Vereadora Daiani Maria 

externou que trata-se de uma situação complicada, citando que o senhor Dilson tem um câncer bem 

avançado e faz o uso de morfina e dieta que ganha do estado. Citou que conversou com ele recentemente 

para ajudar encaminhar, pois tem ciência que o Estado disponibiliza medicação e conversou com a 

farmacêutica do posto de saúde do Passo de Estrela. Contudo, explanou que o mesmo não havia 

procurado a unidade ainda, na sua visão, porque não consegue sair muito de casa pelas dores. Citou que 

o senhor Dilson não é aposentado, conseguindo pagar por apenas 12 (doze) meses a contribuição para 

ter algum direito, mas que com a pandemia, paralisou tudo. Citou que, quem ainda não conhece, seria 

importante conhecer a história dessa família e que é muito importante esse apoio do Município. A 

Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur explanou que é uma situação que ninguém gostaria de estar, 

dizendo que só quem passou por uma situação como essa, de câncer, sabe o quão difícil é e o quanto de 

dinheiro precisa para levar um tratamento adiante, mesmo que o poder público ajude. Citou que o valor 

que o Município irá ajudar não é tão oneroso, mas que para a família fará diferença, mencionando ser 

favorável ao auxílio. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei 

nº 013-01/2021 do Poder Executivo que ALTERA A REDAÇÃO DE ARTIGOS DA LEI 

MUNICIPAL Nº 1114-04/2012, QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA TERRITORIAL E 

INSTITUI O PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

RURAL E AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SIL E DÁ OUTRAS 



PROVIDÊNCIAS. O Projeto ficará retido por 15 dias a partir da presente data, em conformidade ao 

que dispõe o artigo 36 da Lei Orgânica Municipal, onde expressa que qualquer entidade da sociedade 

civil organizada poderá apresentar emendas ao Poder Legislativo. Na primeira Sessão Ordinária após 

esgotar o prazo, o Projeto entrará em pauta para discussão e votação. Projeto de Lei nº 003-01/2021 

do Poder Legislativo, de autoria da Vereadora Daiani Maria, que RECONHECE A PRÁTICA DA 

ATIVIDADE FÍSICA E DO EXERCÍCIO FÍSICO, MINISTRADOS POR PROFISSIONAL DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA, COMO ESSENCIAIS PARA A POPULAÇÃO DE CRUZEIRO DO SUL 

E AS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DESTINADOS A ESSA FINALIDADE EM 

TEMPOS DE CRISES OCASIONADAS POR MOLÉSTIAS CONTAGIOSAS E 

CATÁSTROFES NATURAIS. Em discussão, o Vereador Demétrios Karol Lorenzini parabenizou a 

colega Daiani Maria, autora do projeto, citando que já conversaram sobre a importância da saúde na 

última Sessão Ordinária, citando que todos estão preocupados com a questão. Disse que deve-se 

precaver, não só na pandemia, e que educação física é sinônimo de saúde, explanando ser valorosa a 

ideia. A Vereadora Daiani Maria, autora do projeto, citou que foi sancionado pelo Governador do Estado 

o Projeto de Lei 144/2020 onde em nível estadual, a educação física foi considerada essencial. Contudo, 

segundo a Vereadora, há a cogestão e, por isso, houve um movimento do CREF2/RS (Conselho 

Regional de Educação Física da Segunda Região – Rio Grande do Sul), onde em conversas com o 

Presidente, acabou-se fazendo um movimento com os profissionais e se pensou em levar isso a nível 

estadual, visto que, segundo a Vereadora, caso continue em bandeira preta e se com a cogestão acharem 

que deve ser tudo fechado, ficando somente as atividades essenciais, os locais podem ser fechados. A 

Vereadora mencionou que a intenção é que os locais que sejam credenciados no CREF e os profissionais 

tenham esse direito de serem essenciais, citando que se vê os praticantes de atividades físicas, incluindo 

sua pessoa nesse rol por ter criado esse hábito desde o ano passado, terem uma melhor qualidade de 

vida, dizendo que escuta esse relato de muitas pessoas. Mencionou que há o quarteto da felicidade que 

é a liberação de hormônios que mexem com a cabeça e em função da pandemia, de se estar muito em 

casa, a área da saúde mental, segundo a Vereadora, está sobrecarregada, bastando conversar com as 

Psicólogas do Município para ver o grande número de pessoas com depressão, levando isso a nível 

infantil. Citou que a atividade física mexe com isso, além de melhorar a resistência, imunidade, 

hipertensão, diabetes e diversas outras doenças. Encerrou explanando que é uma necessidade municipal 

que a atividade física seja essencial a nível municipal também. Em votação, o Projeto foi APROVADO 

POR UNANIMIDADE. Projeto de Resolução nº 001-01/2021 do Poder Legislativo, de autoria dos 

Vereadores Demétrios Karol Lorenzini, Daiani Maria e Marni Ediza Trentini Ledur, que RENUMERA 

O PAÁGRAFO ÚNICO PARA §1º E ACRESCE O §2º DO ART. 9º DO REGIMENTO INTERNO 

DA CÂMARA DE VEREADORES PARA ALTERAR A PERIODICIDADE DAS SESSÕES. O 

Projeto ficará retido por 15 dias úteis, a contar da presente data, em conformidade ao que dispõe o artigo 

128 do Regimento Interno do Poder Legislativo, período em que os Vereadores poderão encaminhar 

emendas ao Projeto. Na primeira Sessão Ordinária após esgotar o prazo, o Projeto entrará em pauta para 

discussão e votação. Anteprojeto de Lei nº 002-01/2021 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida 

Siebenborn, que PROÍBE A QUEIMA, SOLTURA E MANUSEIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E 

ARTEFATOS PIROTÉCNICOS DE ALTO IMPACTO SONORO, TECNICAMENTE 

CLASSIFICADOS COMO “FOGOS DE ESTAMPIDO” E “ARTIGOS EXPLOSIVOS”. Em 

discussão, a Vereadora Daiani Maria mencionou que já havia comentado com a Assessora Jurídica 

Tamires sobre o Projeto da Vereadora Maísa, dizendo que o Projeto é interessante, onde foi aprovado 

por todos e que na presente Sessão, retorna como um Anteprojeto. Explanou que olhando o Regimento 



Interno, Lei Orgânica e Resoluções de Mesa, visto que foi conversado recentemente de ter cuidado nos 

pedidos por não poder reapresentar no prazo de 1 (um) ano, citando não ser contra o Projeto, mas a 

reapresentação do projeto vide o que consta na Resolução de Mesa nº 003/2007, no artigo 3º, onde 

expressa que a mesma matéria não pode ser repetida, externando que seu único medo é que esse 

Anteprojeto vá para o Executivo e que enxerguem esse vício, não dando seguimento a situação narrada. 

Citou que conversando com a Assessora Jurídica, Tamires, a mesma obteve outro entendimento e que 

não sabe o entendimento do Jurídico da Administração. Mencionou, ainda, que na questão de 

reapresentação da matéria, está bem claro que no prazo de 1 (um) ano não poderia ser reapresentado em 

nenhuma modalidade, dizendo que seria a única ressalva e que não é contra a proposta, apenas sobre a 

forma de ser proposto. A Vereadora Maísa, autora do Anteprojeto, citou que a Vereadora Daiani colocou 

que não tem certeza de sua colocação. Em resposta, a Vereadora Daiani mencionou que em seu 

entendimento, não poderia ser feito, mas que a Assessora Jurídica, Tamires, entende de outra forma, não 

sabendo qual é a verdade exata, por isso fez a ressalva. A Vereadora Maísa relatou que possui o 

entendimento de que entrou na outra vez como Projeto e, como a Administração não contestou o 

conteúdo e, sim, que o Legislativo estava se sobrepondo ao Executivo e, que, no momento, está entrando 

com um Anteprojeto para dar a oportunidade de mandarem o Projeto para os Vereadores votarem, 

dizendo acreditar ser um Projeto de grande valia para a comunidade. A Vereadora Daiani disse não estar 

abordando sobre o Projeto sem si, mas pela não reapresentação da matéria no mesmo ano corrente vide 

o que diz o Regimento Interno e as Resoluções de Mesa. O Presidente Gustavo Richter solicitou à 

Assessora Jurídica, Tamires Bottega, um posicionamento, a qual explicou o porquê o Anteprojeto pode 

seguir, citando que no artigo 33 da Lei Orgânica fala que somente poderá constituir objeto de novo 

projeto quando a matéria foi discutida e no Regimento Interno, também, mencionou que usa o mesmo 

termo, de novo Projeto. Relatou que quando se fala de normas e hierarquia, a Lei Orgânica, como o 

nome já fala, é uma lei, e o Regimento Interno, se equipara à lei. Citou que a Resolução não alterou o 

que consta no Regimento, não tendo, desta forma, em sua opinião, competência para alterar uma norma 

que o Regimento não diz, sendo assim, não vê problema. Reiterou que não poderia apresentar 

novamente um Projeto de Lei, mas pelo fato da Resolução tratar de Anteprojeto e demais expedientes, 

não vê justificativa para se basear e dizer que não poderia apresentar como Anteprojeto, mencionado 

que deve-se seguir a hierarquia das leis e que se a Resolução não alterou o Regimento, não pode-se 

segui-la, tendo em vista que o Regimento Interno e a Lei Orgânica expressam apenas novo Projeto. Em 

votação, o Anteprojeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Moção nº 001/2021 de autoria dos 

Vereadores Gustavo Henrique Richter, Celso Batista dos Santos e Vanessa de Jesus, denominada como 

“Moção de aplausos aos profissionais da saúde”. A Moção será apreciada na próxima Sessão Ordinária, 

atendendo o que dispõe o no artigo 107 do Regimento Interno do Poder Legislativo. Proposição nº 

036/2021 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, solicitando que Administração 

Municipal, através do setor competente, faça uma academia ao ar livre no bairro Glucostark, utilizando 

o terreno do município situado na esquina entre as ruas Silvestre Aloísio Siebenborn e Albino Fleck, no 

bairro Glucostark. Salientou que é o mesmo local onde solicitou uma praça, através da Proposição nº 

025/2021, sendo possível e de grande valia para a comunidade essas duas obras. Justificou o pedido, 

tendo em vista a necessidade de ter um local adequado no bairro para a promoção da saúde. A autora 

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

Proposição nº 037/2021 de autoria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, solicitando que a 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, providencie a doação de cestas básicas para todos 

os alunos cujas famílias constem no cadastro único. Justificou o pedido, haja vista que, por ora, não tem 



aula presencial, logo os valores gastos com a merenda escolar podem ser revertidos nestas cestas básicas 

para as famílias devidamente cadastradas. Citou que caso a impossibilidade de aulas presenciais 

continue, este auxílio deve ser estendido aos demais alunos, usando dos mesmos recursos financeiros 

da merenda escolar, bem como de demais recursos não utilizados no período que não aconteceram as 

aulas presenciais. Como exemplo, podemos citar os valores do transporte escolar. Disse acreditar que 

neste momento, essa é uma forma suprir a necessidade de várias famílias. No espaço para comentários 

adicionais do autor, relatou que em sua visão não será um dinheiro gasto em vão, pois é um valor do 

Governo Federal que vem para este fim, a merenda escolar, fazendo com que as famílias que recebem 

o Bolsa Família sejam beneficiadas. Mencionou que algumas crianças podem não estar com a 

alimentação em dia, principalmente por épocas difíceis que está se passando, com pais desempregados. 

Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 038/2021 de 

autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, solicitando que a Administração Municipal, através 

da Secretaria de Saúde e Saneamento, estude a viabilidade, juntamente com os demais órgãos de saúde 

competentes, para incluir as crianças excepcionais na lista de prioridade para vacinação contra a Covid-

19. Justificou, alegando a necessidade de oferecer proteção às crianças excepcionais que se tornam mais 

vulneráveis ao novo Coronavírus. A vacinação configura-se como uma estratégia preventiva altamente 

eficiente, além de evitar que a criança passe pelo sofrimento imposto pela doença. O autor não teve 

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

Proposição nº 039/2021 de autoria da Vereadora Daiani Maria, requerendo que seja criado um 

programa para o recebimento de receita e tributos através de cartão de crédito, débito e outras formas 

de créditos eletrônicos garantidos autorizando, desta forma, a receber pagamento dos contribuintes, 

impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa de natureza tributária e não tributária, através 

de cartão de crédito, cartão de débito e outras formas de créditos eletrônicos garantidos. Mencionou que 

a sociedade contemporânea evolui de forma muito rápida e que o Poder Público, na medida de suas 

limitações, também deve buscar mecanismos para se atualizar com vistas à modernização da máquina 

pública para melhor servir à coletividade. Tendo em vista tal evolução apresentou este pedido para que 

o Executivo Municipal implante em Cruzeiro do Sul a modalidade de pagamento de tributos e receitas 

por meio de cartão de débito e crédito. Os tributos mencionados no projeto poderão ser parcelados 

(exceto a parcela única do IPTU, que já vem com desconto) ou recolhidos em cota única. Desta forma, 

o município poderá receber imediatamente os valores dos tributos pagos por meio dos cartões, ajudando 

assim a viabilizar parcelamentos de dívidas fiscais sem o risco de os devedores desistirem do pagamento 

posteriormente. Permitirá também que os contribuintes paguem seus impostos em um prazo maior e que 

recebam, após a quitação dos débitos, a certidão negativa de tributos municipais. Citou que essa 

iniciativa além de facilitar o pagamento dos créditos tributários e não tributários irá contribuir 

sobremaneira para o crescimento da arrecadação municipal, bem como a melhoria dos serviços públicos. 

No espaço para comentários adicionais, a autora citou que quando a Administração retornou sobre o 

pedido que fez sobre a dívida ativa, não imaginava que o valor seria tão alto, sendo quase 

R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) de dívidas. Disse que fica-se pensando o porquê as pessoas 

não pagam, tendo muitas respostas para isso. Relatou ter recebido uma ligação de um contribuinte que 

tem empresa na cidade e mora no interior, recebeu por Correios e já veio a bandeira preta, onde houve 

diminuição de horário no Correios. Mencionou que o mesmo acabou se passando com a data e não 

conseguia tirar a segunda via, pois no site do Município não tem a opção, sendo, segundo a Vereadora, 

um grande atraso, visto que qualquer segunda via de boleto se tira pela internet e no Município ainda 

precisa ir até a Prefeitura. Questionou quantas outras pessoas não devem ao Município e poderiam 



efetuar o pagamento por cartão de crédito, cartão de débito, PIX, de acordo com a Vereadora, caso se 

utilize para órgão público, dizendo que deve-se adequar a modernidade, facilitando para que as pessoas 

possam pagar os seus impostos e aqueles que estão devendo possam renegociar pelo cartão de crédito. 

Encerrou dizendo que o objetivo é ajudar o Município a diminuir a dívida que, hoje, é exorbitante. Em 

votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 040/2021 de autoria 

do Vereador José André Schmitt, solicitando à Administração Municipal, através do setor competente, 

que proceda com a conclusão do pavilhão que fica junto a EMEF São Felipe, na localidade de Linha 

Sítio. Justificou o pedido, visto que o referido pavilhão teve sua construção iniciada em 2012 e até a 

presente data não foi concluído. Citou que o prédio está ao lado da escola, mas não pode ser utilizado 

de forma adequada por não ter a infraestrutura necessária. Disse que já sofreu, também, avarias em 

função do tempo, o que permite a ação de vândalos. Segundo o Vereador, a conclusão da obra 

oportunizaria mais qualidade às atividades escolares, especialmente a de Educação Física e também 

seria um espaço no qual a escola poderia realizar suas comemorações e confraternizações sem ter que 

se deslocar a ginásios ou pavilhões de localidades vizinhas em função da infraestrutura. No espaço para 

comentários adicionais, o autor mencionou que a conclusão da obra é muito importante para a escola, a 

qual possui mais de 70 (setenta) alunos e não possui local adequado para praticar suas atividades 

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

041/2021 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, solicitando que a Administração 

Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, proceda com o aumento da vazão dos 

bueiros existentes na Rua Frederico Germano Haenssgen, mais precisamente em frente à residência da 

senhora Isabel C. B. Hallmann. Justificou, alegando que em dias de chuva, o trecho citado da rua fica 

totalmente alagado, entrando água dentro das residências. Anexou imagens para exemplificar. No 

espaço para comentários adicionais, o autor disse ser inadmissível e que a situação é recorrente, 

reivindicado por diversas vezes pelos moradores e, até o momento, não solucionado. Em votação, a 

Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 042/2021 de autoria da 

Vereadora Vanessa de Jesus, solicitando que a Administração Municipal, através do setor competente, 

providencie a instalação de uma Praça Pública no Bairro Vila Zwirtes, nas proximidades do salão da 

comunidade. Justificou a Proposição, visto a necessidade de proporcionar aos moradores um local 

adequado para o lazer e para as crianças brincarem, evitando acidentes de crianças correndo na rua. No 

espaço para comentários adicionais, a autora expôs que há muitos anos ouve o apelo por essa praça por 

parte das crianças, citando que já deve ser sido solicitado em anos anteriores. Em votação, a Proposição 

foi APROVADA POR UNANIMIDADE.  Proposição nº 043/2021 de autoria da Vereadora Marni 

Ediza Trentini Ledur, solicitando à Administração Municipal, através do setor competente, que amplie 

a fiscalização aos vendedores ambulantes que passam nas residências para oferecer seus produtos, como 

frutas, itens de padaria e confeitaria, entre outros. Citou que a maioria destes vendedores não fazem 

nenhum tipo de recolhimento de tributo ao Município. Antagônico a isso, os comerciantes e prestadores 

de serviço devidamente instalados e registrados, precisam, mensalmente e anualmente, proceder com o 

pagamento dos tributos, como alvará, ISSQN, etc. Disse que é de extrema necessidade essa fiscalização, 

tendo em vista que, o que ocorre atualmente, é extremamente desigual com quem trabalha de forma 

correta. O Município, ainda, deixa de arrecadar tributos que poderiam ser revertidos em mais serviços 

públicos à comunidade cruzeirense. No espaço para comentários adicionais, a autora enfatizou que trata-

se de ambulantes de fora do Município, pois depara-se com muitos que passam nas casas vendendo 

frutas, verduras e outras coisas. Relatou que em Municípios vizinhos, onde os ambulantes que não fazem 

parte do Município, não podem entrar sem contribuir com nenhuma taxa. Citou que em Cruzeiro do Sul 



não é cobrado e que quem tem padaria, fruteira e precisa pagar seus tributos, acaba sendo prejudicado 

por quem passa nas casas e não contribui com nada. Menciono que não saberia dizer a forma de 

fiscalização, pedindo aos demais Vereadores colaborações da maneira que possa ser feito isso. Em 

votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 044/2021 de autoria 

da Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur, solicitando à Administração Municipal, através do setor 

competente, que incentive a reativação da ACICS - Associação Comercial e Industrial de Cruzeiro do 

Sul, no intuito de apoiar o comércio local. Mencionou que é necessário esse apoio para que sejam criadas 

campanhas em datas comemorativas, incentivando as pessoas a comprarem em nossa cidade. Outro 

ponto importante é ter uma entidade para representar os interesses dos empresários de Cruzeiro do Sul, 

fato que hoje não existe. No espaço para comentários adicionais, a autora citou que ontem à noite ela e 

a Vereadora Maísa forma convidadas a participar de uma reunião com alguns representantes do 

comércio para falar sobre a reativação da ACICS – Associação Comercial e Industrial de Cruzeiro do 

Sul, relatando que na reunião foi abordado por alguns comerciantes sobre a falta de representatividade 

principalmente no período de pandemia, dizendo ser muito importante que a associação esteja ativa para 

que os estabelecimentos tenham um norte, uma representação para recorrer em casos necessários. Citou 

que o CNPJ da ACICS está inativo e que o Prefeito participou, também, d da referida reunião e colocou-

se à disposição para auxiliar no que for necessário, o que, na opinião da Vereadora, é de suma 

importância o poder público colaborar. Citou que no dia de ontem foi dado o primeiro passo e deve-se 

tentar ajudar na medida do possível e, que, foi comentado a questão do espaço, pois não possuem 

nenhum lugar físico e foi comentado que a Câmara de Vereadores poderia ser utilizada para dar o ponta 

pé inicial. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE.  Requerimento nº 

017/2021 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, solicitando que a Mesa Diretora envie 

ofício à CORSAN – Companhia Riograndense de Saneamento, solicitando que seja estudado 

juntamente com o Corpo de Bombeiros Militar a possibilidade de identificar os hidrantes existentes e 

instalar outros em pontos estratégicos de nosso Município. Citou que a necessidade se dá, visto o sinistro 

ocorrido na empresa Carbo Nego no mês passado, onde o Corpo de Bombeiros teve dificuldades em 

captar água por não ter ciência da localização dos hidrantes. Também, a instalação de mais hidrantes 

em pontos estratégicos é de extrema necessidade para combater incêndios com maior agilidade. No 

espaço para comentários adicionais, o autor expôs que os hidrantes existem, bastando saber se estão 

aptos, sendo necessário averiguar a situação destes, identificando-os e colocando mais alguns em outros 

pontos. Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 

018/2021 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, Solicito que a Mesa Diretora envie 

ofício à empresa RGE – Rio Grande Energia, sugerindo que as contas de energia do interior sejam 

entregues nos estabelecimentos comerciais de cada localidade. Citou um exemplo, como que na 

localidade de Maravalha, será credenciado um estabelecimento para distribuir as contas de energia aos 

moradores lá residentes. Com isso, segundo a Vereadora, os consumidores da concessionaria não 

precisarão se deslocar até o centro para retirar, visto que atualmente fica à disposição na Casa Lotérica, 

onde ocorre filas. Salientou que antigamente já funcionava desta forma. No espaço para os comentários 

adicionais, a autora mencionou que antigamente já ocorria desta forma, era entregue no interior, sendo 

mais prático para as pessoas, além de evitar aglomerações em um único local. Em votação, o 

Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 019/2021 de autoria da 

Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, requerendo que a Mesa Diretora envie ofício à CORSAN – 

Companhia Riograndense de Saneamento, solicitando informações a respeito das contas de água com 

vencimento em março, visto que as mesmas não foram entregues e agora está havendo cobrança de 



juros pelo não pagamento. Disse que faz-se necessário o pedido para poder posicionar a população sobre 

o assunto, dado os inúmeros questionamentos recebidos. No espaço para comentários adicionais, a 

autora citou que gostaria de acrescentar o questionamento de o porquê a CORSAN não fez a entrega 

das contas e se irá haver a cobrança de juros. Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Requerimento nº 020/2021 de autoria da Vereadora Daiani Maria, solicitando 

que a Mesa Diretora envie ofício para que o Executivo Municipal providencie a colocação de proteção 

na calçada recém feita no terceiro desbarrancamento no Passo de Estrela, sentido Cruzeiro do Sul a 

Lajeado. Justificou o referido pedido como forma de proteção aos munícipes, tendo em vista que o local 

está bastante movimentado devido a parada para apreciação da paisagem, bem como medida preventiva 

para que o Município não seja penalizado com a falta do mesmo em decorrência de algum 

acontecimento acidental, uma vez que em processo anterior ocorrido na ponte do Arroio São Gabriel o 

município foi penalizado pela falta da mesma proteção. No espaço para comentários adicionais, a autora 

ressaltou que o local ficou muito bonito, mas que, anteriormente, houve problema de não haver proteção 

na ponte mencionada e um munícipe caiu, se machucando bastante. Citou que o mesmo acionou o 

Município, onde se teve um prejuízo enorme. Explanou que a solicitação, além de dar segurança aos 

munícipes, respalda o Município de situações futuras. Em votação, o Requerimento foi APROVADO 

POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 021/2021 de autoria do Vereador Gustavo Henrique 

Richter, solicitando que a Mesa Diretora envie ofício à CORSAN – Companhia Riograndense de 

Saneamento, sugerindo que seja criado um sistema para avisar os clientes quando irá faltar água, 

sinalizando a data e o período que ocorrerá a escassez. Citou que pode-se pegar de exemplo o sistema 

utilizado pela RGE, o qual avisa os clientes da data e período em que ficará sem luz, via mensagem de 

texto. Justificou, dado que os munícipes são pegos de surpresa com a falta de água, não conseguindo, 

muitas vezes, executarem suas atividades. O autor não teve comentários adicionais. Em votação, o 

Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 022/2021 de autoria do 

Vereador Isidoro José Weschenfelder, requerendo que a Mesa Diretora envie ofício para o Poder 

Executivo Municipal, solicitando que seja procedido com a roçada e capina na rua Rubem Feldens, por 

toda sua extensão. Justificou, visto que a vegetação está aparente, sendo necessário deixar uma das 

portas de entrada de nossos município em excelentes condições. O autor não teve comentários 

adicionais. Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 

023/2021 de autoria da Vereadora Vanessa de Jesus, requerendo que a Mesa Diretora envie ofício 

para o Poder Executivo Municipal, convocando o Secretário de Administração e Finanças e o Secretário 

de Planejamento e Desenvolvimento Econômico para participarem, o quanto antes, de uma Sessão 

Ordinária. Mencionou que faz-se necessário a presença do Secretário de Administração e Finanças para 

tratar sobre a arrecadação do Município neste momento atual de pandemia no que diz respeito aos 

impostos municipais e repasses do Governo Federal, o que está sendo feito e o que será feito para passar 

por essa crise econômica. Já a presença do Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, 

citou ser necessária para explicar a busca por empresas para se instalarem no Município, bem como, o 

apoio à manutenção das existentes. Também, sobre a situação do conserto do calçamento do Distrito 

Industrial, mais precisamente no que diz respeito à empresa Vigas. No espaço para comentários 

adicionais, a autora relatou que sabe-se que havia um contrato com a empresa Vigas com o Município, 

o qual não foi cumprido, onde foi feito uma troca da dívida pela reforma do calçamento do Distrito 

Industrial, no valor de aproximadamente R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Citou, também, que 

baseando-se no artigo 131 do Regimento Interno, solicitou a presença dos secretários para 

esclarecimentos sobre as empresas que estão fechando, o que será feito para trazem empregos ao 



Município. Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE Pedido de 

Informações nº 006/2021 de autoria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, solicitando que a 

Administração Municipal, através da Secretaria de Assistência Social e Habitação, informe o seguinte 

o número de famílias cadastradas no Bolsa Família, atualmente; o número de famílias cadastradas no 

Bolsa Família nos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020; a previsão do próximo 

recadastro/apresentação de documentos. Citou que o Pedido de Informações se faz necessário para que 

se possa fazer um levantamento e ter um parâmetro da situação que o Município vive atualmente no que 

tange a essa situação de vulnerabilidade social. No espaço para comentários adicionais, o autor 

expressou que, em paralelo a outra solicitação que fez, sobre a doação de cestas básicas, terá um 

caminho traçado para saber como está o Município, quantas pessoas vulneráveis tem no Município para 

traçar estratégias para que a situação melhore. Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Pedido de Informações nº 007/2021 de autoria do Vereador José André 

Schmitt, solicitando que a Administração Municipal, através do setor competente, informe a esta Casa 

os trâmites legais e necessários para liberação de pontos de água e energia elétrica na zona urbana do 

Município. Mencionou que faz-se necessário o pedido, dado que diversos munícipes estão questionando 

sobre supostas ligações de água e energia elétrica que estariam acontecendo em construções localizadas 

em áreas de preservação permanente (APP) e áreas alagadiças. O autor não teve comentários adicionais. 

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

Informações nº 008/2021 de autoria do Vereador José André Schmitt, citando que diante da 

Pandemia de Covid-19 que se estende a mais de um ano e, consequentemente, com a suspensão das 

aulas municipais por decisão judicial, solicita informações sobre a destinação dos valores do transporte 

escolar tendo em vista que desde 04 de março de 2021 não há aulas no Município, bem como os 30% 

dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, previsto  na Lei nº 11.947/2009, 

que devem ser adquiridos produtos alimentícios da agricultura familiar. Solicitou, ainda, saber o 

montante do valor economizado pelo Município neste período com transporte público e alimentação, 

incluindo todos os recursos destinados a pasta da Educação. O  

autor não teve comentários adicionais.  Em votação, o Pedido de Informações foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE. EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA:  Vereador Celso Batista 

dos Santos: iniciou desejando boa noite a todos. Citou a falta de material e de maquinários no 

Município, principalmente no interior, enfatizando a cobrança do interior acerca das estradas e roçadas. 

Mencionou ter tido um conversa com o Vice-Prefeito, senhor João Celso Führ, onde o mesmo relatou 

que será buscando resolver os problemas, principalmente no interior. Mencionou que a Administração 

está se empenhando e que está sendo feito algumas coisas no interior. Referiu-se acerca da RS-130, 

dizendo ser um problema antigo e relatando que em 2019 foi feita uma parceria com o DAER – 

Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem para manutenção da estrada, a qual se mantém até 

hoje. Citou que na reunião, no ano de 2019, onde além de sua pessoa, fizeram-se presentes o ex-Prefeito 

Lairton Hauchild, o Presidente da Câmara de Vereadores do ano e algumas pessoas da comunidade, 

onde o grande intuito era obter o asfaltamento, citando que pela burocracia, ficou no papel. Relatou que 

na ocasião foi prometido a disponibilização de material para o Município, o que, segundo o Vereador, 

não veio uma carga de material até o momento, citando que com o desvio pelo problema da ponte, está 

tendo um grande movimento na rodovia. Expôs que procurou a Administração para que se vá atrás do 

DAER para manter a estrada em plenas condições, dizendo que falta de esforço não há e colocou-se à 

disposição para angariar essas melhorias para a rodovia. Vereador José André Schmitt: iniciou 

cumprimentando o Presidente, a Mesa Diretora, os demais Vereadores e servidores da Casa. Referente 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11947.htm


à sua Proposição sobre a conclusão do pavilhão da EMEF São Felipe, citou que fazem 10 (dez) anos 

que iniciou-se a obra e ainda não foi concluída, mencionado que como o pavilhão se encontra, não tem 

serventia para a escola e que é uma construção sem acabamento, citando que o piso oferece riscos às 

crianças por ser concreto e que o telhado já foi arrancado por um temporal há muito tempo, não sendo 

reconstruído. Relatou, também, que quando há eventos na escola, precisam se deslocar até outras 

comunidades para realiza-los pela falta de estrutura. Citou que o local já foi alvo de vândalos e encerrou 

o assunto pedindo uma atenção especial por parte da Administração para concluir o espaço. Explanou 

sobre seu Pedido de Informações que trata sobre a liberação de pontos de água e energia elétrica na zona 

urbana do Município, em áreas de preservação permanente. Mencionou ter sido questionado por 

moradores sobre supostas autorizações de ligações realizadas pela Administração para construções 

nessas áreas de preservação, mencionado ser importante a Administração repassar os procedimentos 

legais necessários para que ocorra uma liberação de construções nesses locais. Tratou sobre outro Pedido 

de Informações, o qual trata sobre a destinação de valores ao transporte escolar e o programa nacional 

de alimentação escolar, citando que a despesa não aconteceu no período. Expressou ser de suma 

importância a informação desses valores, enfatizando que os mesmos poderiam ser revertidos em cestas 

básicas. Encerrou agradecendo a atenção de todos. Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn: Iniciou 

saudando o Presidente, os Vereadores e os servidores da Casa. Agradeceu aos colegas Vereadores pela 

aprovação do Anteprojeto que proíbe a queima e soltura de fogos de artifício e artigo explosivos, citando 

que o referido Anteprojeto busca o bem estar de todos, principalmente dos animais, doentes, autistas, 

crianças e o meio ambiente. Mencionou ter apresentado o Projeto e que o Poder Executivo vetou 

alegando que o Poder Legislativo não poderia ter feito o projeto. Disse ter solicitado o arquivamento 

porque seu interesse é que essa lei seja aprovada no Município. Relatou que em muitos outros 

Municípios a lei foi feita pelo Legislativo e o Prefeito sancionou, expondo que se o Executivo faz 

questão de fazer a lei, para ela será um prazer votar a favor, citando que os demais Vereadores também 

visto que terem votado desta forma anteriormente. Explanou que foi uma semana triste para o Município 

em virtude do fechamento de empresa e muitas pessoas desempregadas, mencionando que os 

funcionários não receberam os seus direitos e que na sexta-feira ficou acordado receberem. Citou, 

também, que a empresa transferiu-se para o Município de Venâncio Aires sob o argumento de terem 

ganhado um prédio sem necessitar pagar o aluguel. Solicitou que a Administração acompanhe o caso e 

que se não houver o pagamento aos funcionários, entrem em contato com a Prefeitura de Venâncio Aires 

para, juntos, encontrarem uma maneira de resolver esse triste episódio, dizendo acreditar que com o 

ocorrido, é muito importante o Requerimento da Vereadora Vanessa solicitando a presença dos 

Secretários de Administração e Planejamento para tratarem sobre essas questões. Parabenizou os 

comerciantes de Cruzeiro do Sul, enfatizando que mesmo com tudo que está se passando, tiveram forças 

e se uniram para reativar a ACICS – Associação Comercial e Industrial de Cruzeiro do Sul, onde, de 

acordo com a Vereadora, o senhor Leandro Kappler foi eleito Presidente, como Vice-Presidente a 

senhora Flávia Wheisseimer, como Tesoureiro o senhor Maicon Volkmer, como Vice-Tesoureiro o 

senhor Diego Scheibel, como Secretária a senhora Luciane Hining, como Vice-Secretária a senhora 

Rosi Sulzbach, primeiro conselho fiscal composto por Jéssica Schmidt e Nati Helena, segundo conselho 

fiscal composto por Luana Siebenborn e Paulo Schneider e terceiro conselho fiscal composto por Nana 

Bonatto e Julia Henz. Parabenizou, novamente, todos os comerciantes. Relatou que todos os 

cruzeirenses devem comprar na cidade para fazer o dinheiro circular, mencionado que depende de todos 

para fazer Cruzeiro do Sul ser grande. Encerrou citando, em suas palavras, “que Deus nos ilumine”. 

Vereadora Vanessa de Jesus: Iniciou saudando o Presidente, Vereadores e servidores da Casa. 



Agradeceu ao Vice-Prefeito João Celso Führ, o Monga, pelo início da roçada na rua Rubem Feldens e 

ao Vereador Isidoro por ter reforçado. Relatou que gostaria de saber porque o Secretário faz o seu 

trabalho em apenas alguns bairros, citando que a população está cobrando, pois há outras ruas no bairro 

Vila Zwirtes que não aparecem, mencionando ocorrer isso em diversos outros bairros e no interior. 

Explanou que a prioridade hoje é a pandemia, mas que os munícipes não estão tendo paciência, segundo 

a Vereadora, com razão.  Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur: Iniciou saudando o Presidente, 

Vereadores e servidores da Casa. Relatou ser bom estar de volta após um período de afastamento por 

conta do nascimento de seu filho, mencionando sua satisfação em fazer parte do grupo que, em sua 

visão, está empenhado em propor e fazer melhorias no Município, torcendo para que isso continue por 

todo mandato. Agradeceu aos colegas Vereadores pela aprovação de seus pedidos, enfatizando a questão 

dos ambulantes, onde na sua opinião é de extrema importância para valorizar quem está situado no 

Município e que está passando por um momento difícil, tendo que arcar com funcionários e custos 

gerais, explanando que quem vem de fora, precisa pagar alguma coisa ao Município para ter-se uma 

contrapartida. Acerca do trevo de acesso à cidade, relatou que há tempo está, de certa forma, atirado, 

citando que por ser a porta de entrada, deve ser mantido e renovado em tempos, dizendo que acredita 

não ser algo tão oneroso ao Município e que pela cidade ser tipicamente alemã, a maioria preza que sua 

casa esteja bonita. A respeito da ACICS – Associação Comercial e Industrial de Cruzeiro do Sul, expôs 

que ninguém está passando por momentos fáceis durante a pandemia e que se a ACICS ter todo o apoio, 

podendo dar uma contrapartida ao comércio e tendo como grandes objetivos, em sua visão, manter as 

empresas e conquistar outras, citando que deve-se ter atrativos para as pessoas comprarem no comércio 

e não ir para Lajeado. Mencionou que havia um levantamento, anteriormente, onde cada ano que tinha 

a campanha de cartelas os participantes aumentavam, dizendo ser um sinal que dá certo e que é um 

trabalho minucioso e devagar. Expressou que principalmente nas datas comemorativas, não se oferece 

atrativos no comércio, devendo ser criado, em sua opinião, campanhas para que seja movimentado o 

comércio local. Citou também sobre o Distrito Industrial, referindo-se ao pedido da Vereadora Vanessa 

e relatando que as ruas do local estão em situação lamentável, mesmo tendo empresas grandes que 

ajudam na economia do Município. Comentou sobre o recolhimento do lixo, dizendo que a situação 

abordada anteriormente nas Sessões está muito recorrente não só no interior como na cidade, fazendo 

um apelo à Administração para que seja conversado e resolva essa questão, citando que há uma lixeira 

no principal  trevo de acesso à empresa Faros e que há muito lixo na frente da mesma, dizendo entender 

que é muito da consciência das pessoas mas que haja um recolhimento maior ou uma campanha 

apelativa para as pessoas cuidarem e separarem os lixos, citando que infelizmente deve-se fazer algo 

apelativo por ser uma situação corriqueira. Parabenizou os profissionais da saúde pelo empenho na 

vacinação, expondo que as pessoas quem têm a oportunidade, devem fazer a vacina e que a doença não 

é brincadeira. Vereadora Daiani Maria: Iniciou saudando ao Presidente, os Vereadores e os servidores 

da Casa, dizendo que gostaria estar saudando os munícipes também e que torce para que o quanto antes 

as Sessões sejam transmitidas para que todos possam acompanhar. Agradeceu pela aprovação do Projeto 

proposto por sua pessoa, citando que mesmo já havendo a legislação a nível estadual, é muito importante 

o projeto considerando a educação física como essencial a nível municipal. Explanou que o exercício 

físico transforma a vida das pessoas, aumentando a imunidade e propiciando uma qualidade de vida 

melhor aos praticantes, dizendo que ficou muito feliz e espera que o Projeto seja sancionado e que os 

estabelecimentos credenciados no CREF/RS (Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do 

Sul), bem como os profissionais credenciados, sejam considerados essenciais no Município. Acerca de 

sua Proposição sobre a dívida ativa, expôs que ficou assustada com o retorno do Município em relação 



ao valor da dívida e, pensando nisso, citou que deve-se evoluir no tocante a isso, desde a retirada de 

boletos, guias, alvarás pelo sistema da Prefeitura, pois, segundo a Vereadora, em conversas com 

servidores da área, lhe passaram que o sistema é bom e equiparado a de outros Municípios grande, 

acreditando, desta forma, que não seja difícil esses documentos serem retirados do site do Município e 

que facilitará o pagamento dos impostos. Citou, ainda, que havendo a opção de parcelar no cartão de 

crédito, possibilitará parcelamento maior, em até 8 ou 10 vezes, segundo a Vereadora. Relatou que está 

se passando por um momento difícil na economia e que deve-se dar uma oportunidade maior para que 

as pessoas possam pagar suas dívidas. Explanou sobre o Requerimento acerca da proteção no bairro 

Passo de Estrela, mencionando que a vista é linda e está bastante movimentada, contudo, citou que há 

preocupação em que aconteça algum problema, zelando pelos munícipes e precavendo o Município, 

pois, segundo a Vereadora, é uma obrigação da Administração oferecer essa segurança. Relatou que nos 

outros pontos já há proteção e que deve haver nesse ponto também. Expressou sobre um ofício enviado 

pelo Prefeito, pela Vereadora Marni e por sua pessoa, onde conseguiram o valor de R$ 100.000,00 (cem 

mil reais) ao Hospital São Gabriel Arcanjo, expondo que os deixam muito felizes e que o valor veio 

através do senhor Edson Brum, atual Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, enfatizando 

a importância da quantia nessa atual conjuntura visto o que o que o Diretor do Hospital mencionou em 

reunião com os Vereadores, de que os valores dos insumos praticamente triplicaram. Relatou que em 

contato com o Deputado Vilmar Zanchin, o mesmo sinalizou que está vindo mais R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) ao Hospital São Gabriel Arcanjo, explanando estar muito feliz por ver que o Estado 

está preocupado e está conseguindo ajudar. Agradeceu aos servidores do parque de máquinas, citando 

que está se passando por uma situação difícil com problemas nas estradas e falta de materiais e 

parabenizou a equipe de obras, pois, em sua visão, mesmo muitos lugares precisando de roçada e de 

limpeza, os mesmos estão trabalhando, mencionando que os moradores do bairro Vila Italiana elogiaram 

o trabalho realizado, enfatizando que um morador a chamou e relatou que nunca havia sido realizado 

um trabalho tão bem feito em sua rua. Expôs, também, sobre a rua Rubem Feldens, dizendo ser muito 

bom que iniciaram a roçada na referida via. Parabenizou a equipe da saúde pela vacinação, citando que 

foi aberto no sábado para a vacinação e lamentou que foram vacinadas somente 32 (trinta e duas) 

pessoas. Citou que muitas pessoas dizem que não tem vacinas, mas que em visita ao posto de saúde, 

havia vários horários vagos, onde haviam vacinas e as pessoas não foram procurar. Citou, também, que 

no dia de hoje as vacinas acabaram e que até o final da semana chegará novo lote. Mencionou que as 

pessoas precisam se movimentar, mesmo sabendo da dificuldade para agendar pois o telefone está 

sempre ocupado por ter muitas demandas. Agradeceu pela reunião Eco pelo Clima, dizendo que se 

assustou quando abriu o Google Meet e se deparou com a juventude e que esperava gente mais velha, 

mas que eram pessoas engajadas, querendo fazer a diferença. Explanou que foi de grande valia e que na 

próxima oportunidade todos consigam participar, se possível. Referiu-se sobre os pedidos feitos à 

CORSAN – Companhia Riograndense de Saneamento, mencionando que o seu pedido sobre uma 

reunião com a companhia não foi retornado até o momento e disse esperar que os colegas Vereadores 

tenham sucesso, citando estar bem complicada a situação. Agradeceu ao Diretor do Hospital São Gabriel 

Arcanjo pela disponibilidade no dia que foi chamado e que esclareceu sobre as questões abordadas. 

Disse que devem, cada vez mais, se unirem para se conseguir mais coisas para o Município, pois é o 

que o grupo vem buscando. Vereador Demétrios Karol Lorenzini: Iniciou saudando o Presidente, 

Vereadores e servidores da Casa. Citou que o tempo está correndo e todos estão presentes, demonstrando 

que todos estão empenhados a trabalhar pelo Município. Parabenizou a equipe da saúde, todos os 

funcionários, principalmente por na data de hoje ser o dia mundial da saúde, que, segundo o Vereadores, 



estão desempenhando um belo trabalho que, muitas vezes, é questionado por coisas mínimas que 

acontecem e depois as histórias são explicadas, conforme ocorreu na semana passada, de acordo com o 

Vereador, onde o Diretor do Hospital São Gabriel Arcanjo explanou sobre o ocorrido, os deixando 

informados. Relatou sobre as obras, dizendo que está difícil mas que devagar as coisas se ajeitarão, 

citando que o Vice-Prefeito explicou que a situação está difícil pela falta de material e maquinário, mas 

que mesmo assim, em sua visão, estão tentando fazer as coisas, parabenizando a Secretaria de Obras e 

Secretaria da Agricultura. Expôs que ficou feliz com a reunião da ACICS – Associação Comercial e 

Industrial de Cruzeiro do Sul e que o movimento é muito importante. Parabenizou o aceite pela reunião 

com o Eco pelo Clima, citando a questão do lixo, onde vários Vereadores levantaram o problema em 

Sessões anteriores e disse ter sido muito importante a conversa com o grupo. Acerca do Projeto de 

Resolução apresentado, que ficará retido para apresentação de emendas, sugeriu aos Vereadores que 

leiam o Regimento Interno e consultem a Assessora Jurídica Tamires, no intuito de modificar, 

incrementar e modernizar ele, citando o período de 15 (quinze) dias para receber emendas e que deve-

se ter ideias para melhorar e ficar mais fácil de ser utilizado. A respeito de sua Proposição sobre as 

cestas básicas, citou que sabe-se que há famílias com crianças em creches e em anos iniciais e, que, a 

merenda que eles deixam de comer na escola, não possuem em casa, dizendo que deve ser suprido essa 

falta, mencionando ser justa a destinação do valor primeiramente para quem faz parte do bolsa família 

e, posteriormente, estender aos demais. Mencionou que não é assistencialismo e, sim, necessidade, pois 

o dinheiro está disponível e pode ser gasto em algo desnecessário. Relatou que o Município de Lajeado 

procedeu desta forma, comprando alimentos. Sobre o Pedido de Informações à Assistência Social, citou 

a necessidade da informação e disse que não é para saber quantos pobres tem na cidade, mas sim, as 

pessoas em vulnerabilidade e o que deve ser feito para tirar essas pessoas desse cenário, para que 

progridam, trabalhando em conjunto com todos para que o cenário seja alterado. Vereador Isidoro José 

Weschenfelder: Iniciou desejando boa noite ao Presidente, Vereadores e servidores da Casa. Expôs 

acerca da Proposição nº 039/2021 de autoria da Vereadora Daiani Maria, citando ser interessante o seu 

pedido e relatando que o parcelamento do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano pode ter feito 

em até 36 (trinta e seis) vezes, desde que não baixe do valor mínimo de R$ 50,00 (cinquenta reais). 

Acerca do lixo, mencionou ter recebido elogios, repassando aos demais colegas, que o recolhimento do 

lixo melhorou em alguns pontos, entretanto, disse ter recebido algumas ligações na semana de que em 

alguns pontos novamente não houve o recolhimento ou foi recolhido pela metade, questionando se há 

necessidade de alocar tudo no lixo ou se não há possibilidade de colocar em uma horta ou algo neste 

sentido. Citou que todos os dias os Vereadores estão ouvindo sobre várias demandas e que os Secretários 

estão se envolvendo, contudo, externou sua preocupação com os maquinários, relatando que o 

argumento por não ser possível realizar alguns serviços são os maquinários estragados, dizendo que 

seria necessário o Poder Executivo se pronunciar como está procedendo a questão, pois já solicitou 

sobre os bens móveis e imóveis e nada aconteceu. Relatou que recebeu muitos questionamentos sobre 

o retorno do Hospital São Gabriel Arcanjo sobre o ocorrido, admitindo não ter visto em lugar algum e 

que poderia ter sido repassado aos Vereadores para os mesmos retransmitirem. Falou a respeito do 

trecho após o trevo de acesso à cidade, na rua Frederico Germano Haenssgen, onde historicamente alaga 

em dias chuvosos e que deve ser encontrado alguma solução. Mencionou sua Proposição sobre a 

vacinação das crianças especiais, dizendo ter-se um carinho muito grande por elas e que quem tem filho 

sabe a importância da saúde e bem estar das crianças, agradecendo a apreciação do pedido. Referiu-se 

sobre o Distrito Industrial, onde, de acordo com o Vereador, todos os acessos da RSC-453 são limitados. 

Relatou que na rua Alfredo Marmitt passa somente um caminhão, sendo inaceitável, em sua visão, pois 



causa riscos e transtornos a quem trafega no local, citando que solicitou melhorias que constam no 

pedido que protocolou. Expôs acerca das roçadas, especialmente no trecho que diz respeito ao DAER – 

Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, relatando ter ido pessoalmente cobrar para que seja 

efetuada. Relatou que devem estar sempre cobrando e que parece que em Cruzeiro do Sul precisam 

sempre brigar, questionando se falta imposição do Poder Executivo e dizendo que a situação se estende 

quando abre-se um buraco da CORSAN – Companhia Riograndense de Saneamento. Citou que no 

último domingo ligou quatro vezes no 0800 (zero oitocentos), até que descobriu o contato de uma pessoa 

de dentro da companhia que o informou que iria solicitar para que seja colocado material para tapar o 

buraco, pois o mesmo estava causando riscos de acidentes. Mencionou que as ruas do Município estão 

em péssimo estado com os diversos buracos que estão abrindo. Tratou sobre os hidrantes, citando que 

o Corpo de Bombeiros foi a Lajeado buscar água para combater o incêndio na empresa Carbo Nego e, 

que, visitou a CORSAN recentemente e se deparou com 2 (dois) hidrantes em frente à companhia, 

dizendo que, desta forma, deve-se colocar placas. Frisou que o povo cruzeirense não pode mais pagar 

pela falta de vontade ou falta de bom senso, pois o local estava lá, não sabendo o que aconteceu. Relatou 

que os bombeiros cobram taxas, exigem placas de saída, interditam salões, deste modo, em sua opinião, 

deve-se haver direito aos cidadãos, pois a empresa Carbo Nego não pode ter o prejuízo que teve por 

incompetência, citando que, talvez, poderiam ter salvado uma parte do produto e encerrou o assunto 

torcendo para que se resolvam esses problemas. Explanou, ainda, que o Município deve ter mais 

cobrança, como fiscalização de construção irregular, sobre a questão de liberação de água e luz para 

quem não pode construir, sobre pessoas que estão vendendo produtos sem o pagamento de impostos, de 

acordo com o que a Vereadora Marni abordou. Presidente Gustavo Henrique Richter: Iniciou 

saudando a Vice-Presidente, Vereadores e servidores da Casa. Mencionou a Indicação de sua autoria 

sobre a parada de ônibus, dizendo ser uma reivindicação dos moradores que utilizam o transporte para 

trabalhar, estudar e suprir suas demandas que exigem o transporte. Citou que fez o pedido na 

Administração passada e não foi atendido, esperando que seja atendido no momento. Acerca do 

Requerimento que apresentou, expôs que a população vem sofrendo com o atendimento prestado pela 

CORSAN – Companhia Riograndense de Saneamento, citando que outros colegas já comentaram a 

respeito e que a falta e água vem pegando a população de surpresa, acreditando ser de suma importância 

se adequar e implantar esse sistema para as pessoas se programarem. Relatou, ainda, a demora para 

manutenção das vias que em certos pontos está crítica a situação, de acordo com o Vereador. Explanou 

que no dia 19 de março tiveram um encontro virtual com adolescentes, onde os seus colegas Vereadores 

Daiani e Demétrios comentaram, que é o grupo Eco pelo Clima que está engajado em conscientizar a 

população sobre a importância em preservar o meio ambiente e combater a crise climática, relatando 

que já dialogaram com diversas Câmaras de Vereadores e fizeram o convite para que a de Cruzeiro do 

Sul também participasse, dizendo ter achado muito legal a conversa. Citou que todos devem fazer sua 

parte e tentar conscientizar a população. Parabenizou o grupo pela atitude e frisou a importância da 

separação do lixo. Reforçou o pedido que fez sobre a importância da vacinação aos educadores, 

solicitando que a Administração tente fazer com que isso aconteça, bem como, a aquisição de EPI’s, 

pois, segundo o Vereador, é uma grande cobrança também por não estarem tendo esses EPI’s para 

executarem esse trabalho. Disse que o que se sabe até o momento é que há um grande impasse entre o 

Governo e o STF (Supremo Tribunal Federal), portanto, o momento de volta às aulas, é incerto, mas 

que com a compra de EPI’s e a vacinação dos educadores, já solucionaria essa questão de início. 

Explanou que na última Sessão Ordinária cobrou acerca das roçadas, conforme os demais colegas, e 

agradeceu ao senhor Paulo pela roçada na rua da Barquinha e que na rua Rubem Feldes já havia 



comentado com o mesmo na última Sessão e lhe passou que possuem um cronograma, passando de 

bairro em bairro, relatando que foi iniciado no dia de hoje na Rubem Feldens. Citou, também, que 

comentou sobre as roçadas nas ruas vicinais e no interior e que foi lhe passado que as duas roçadeiras 

estão quebradas há, no mínimo, três meses. Fez um apelo a Administração para que seja consertado e 

se coloque em prática o quanto antes, pois em diversas ruas, como na rua Relindo Dullius, a vegetação 

está tomando conta, relatando que os moradores cobram como se os Vereadores não estivessem fazendo 

nada, sendo necessário explicar a todo momento. Frisou que não há problemas em explicar, mas que é 

sem necessidade e espera que a Administração faça o reparo das máquinas o quanto antes. Solicitou a 

substituição da placa na rua Jacob Afonso Lenhardt, no bairro Passo de Estrela, a qual, segundo o 

Vereador, está caída desde o ano passado, dificultando a entrega por não conseguir identificar o nome 

da rua. Relatou sobre o fechamento da empresa de calçados, dizendo que alguns funcionários cobraram 

nas redes sociais dos Vereadores e da Administração. Disse esperar, primeiramente, que a empresa 

cumpra com suas obrigações de pagar seus funcionários e, caso contrário, no que puder ser feito, os 

Vereadores estarão à disposição para auxiliar. Referiu-se sobre a Moção de Aplausos, citou ser uma 

forma de parabenizar a agradecer todos os profissionais da saúde que estão engajados em salvar vidas, 

dizendo saber de todo o esforço e dedicação que todos estão tendo com toda a população, não medindo 

esforços no trabalho contra a Covid-19. Parabenizou a Secretaria de Saúde pela vacinação, onde foi 

proporcionado no sábado seguinte à sexta-feira santa.  

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 28 (vinte e oito) de abril 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 07 

DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021. 

 

 

DEMÉTRIOS KAROL LORENZINI                               GUSTAVO HENRIQUE RICHTER 

              Primeiro-Secretário                  Presidente da Câmara de Vereadores 


