
 

ATA Nº 011/2021 

 

Aos 02 (dois) dias do mês de junho de 2021 (dois mil e vinte e um), às 18 horas e 30 minutos 

(dezoito horas e trinta minutos), na sala de Sessões da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, com a 

presença de 9 (nove) Vereadores, sendo eles: Celso Batista dos Santos; Daiani Maria; Demétrios Karol 

Lorenzini; Gustavo Henrique Richter; Isidoro José Weschenfelder; José André Schmitt; Maísa 

Aparecida Siebenborn; Marni Ediza Trentini Ledur e Vanessa de Jesus, reuniu-se ordinariamente o 

Poder Legislativo. O Presidente GUSTAVO HENRIQUE RICHTER iniciou a Sessão saudando a 

todos e invocando o nome de Deus. Em seguida, foi apreciada a ATA Nº 010/2021 da Sessão Ordinária 

de 19 de maio de 2021. Os vereadores receberam a ATA com antecedência, com consequente leitura e 

análise, foi APROVADA POR UNANIMIDADE. EXPEDIENTE: Ofício nº 521/2021 do Deputado 

Federal Pompeo de Mattos, datado em 26 de maio de 2021, pelo qual informa que, atendendo demanda 

da Executiva Municipal do PDT, destinou para o Município de Cruzeiro do Sul, através do Fundo 

Municipal da Saúde, uma Emenda Individual no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que será 

utilizada na Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde para 

Cunprimento de Metas – Custeio PAB.  Ofício da Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes, 

senhora Anelise Matilde Assmann, datado em 21 de maio de 2021, pela qual informou ao Vereador 

Demétrios Karol Lorenzini, referente a Proposição nº 070/2021, que os professores receberam curso de 

segurança e primeiros socorros, fornecido pelo SEC. Explanou que em cumprimento da Lei Lucas, estes 

treinamentos são renovados periodicamente e que a Brigada Militar visitou todos os educandários dando 

orientações e números para contato para uma eventual emergência. Ofício nº 004/2021 da Secretária 

Municipal de Saúde e Saneamento, senhora Patrícia Haenssgen, datado em 21de maio de 2021, onde 

solicitou o espaço da Câmara Municipal da Vereadores e a presença dos Vereadores no dia 27 de maio 

de 2021, às 11h, para a realização da apresentação dos dados do Relatório Municipal de Gestão em 

Saúde (RMGS) e Relatório Detalhado de Quadrimestre Anterior (RDQA), ambos referente ao 1º 

quadrimestre de 2021 (janeiro a abril).  Indicação nº 048/2021 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida 

Siebenborn, indicando que a Administração Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços 

Urbanos, faça o conserto do calçamento e a recolocação das pedras, da rua Dom Pedro II, logo acima 

da sociedade Pé de Chumbo, bairro Cascata. Justificou, alegando que houve um conserto da rede de 

água e ficou um buraco na rua. Indicação nº 049/2021 de autoria do Vereador Isidoro José 

Weschenfelder, indicando que a Administração Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços 

Urbanos, faça a manutenção, com a colocação de material, na Travessa Fleck, bairro Vila Rosa. Ainda, 

solicitou que seja feita uma escadaria das imediações da residência do Sr. Adão Dornelles até a 

residência do Sr. Luciano Farias, para os inúmeros moradores desta via pública terem condições de 

chegarem a suas casas. Disse ser inaceitável ter uma rua que os moradores precisam escalar para chegar 

em suas casas e anexou imagens para ilustração aos Vereadores. Indicação nº 050/2021 de autoria do 

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

de Obras e Serviços Urbanos, faça a colocação de iluminação pública na esquina da rua Adelino da 

Silva com a rua Balduíno Mallmann, pois trata-se de um local onde moradores foram alvo de assalto e 

o local é muito escuro. Neste mesmo local, solicitou ainda a colocação de 5 (cinco) canos de bueiros e 

algumas cargas de terra para sanar o problema de um buraco existente onde 2 (dois) veículos já caíram. 

Solicitou, ainda, na rua Adelino da Silva, a fixação da grade de um bueiro, visto que a mesma está solta 



e causando risco de queda de veículo. Citou que as reivindicações expostas foram levadas até ele pelo 

Sr. Sidinei da Rocha Ferreira, o qual agradeceu pelo tempo destinado a mostrar os problemas do bairro 

Vila Célia. Anexou imagens para ilustração aos Vereadores. Indicação nº 051/2021 de autoria do 

Vereador José André Schmitt, indicando que a Administração Municipal, através da Secretaria de Obras 

e Serviços Urbanos, proceda com a colocação de placa indicando a proibição de lixo próximo a ponte 

do Arroio Sampaio, na Boa Esperança Baixa, junto a curva na descida do morro. Justificou o pedido 

por se tratar de área verde e muitas pessoas utilizarem esse local para depositar seu lixo de maneira 

irregular. Disse ainda que existe, nesse local, grande quantidade de plástico e todos os tipos de lixo, 

inclusive móveis. Indicação nº 052/2021 de autoria do Vereador José André Schmitt, indicando que a 

Administração Municipal, através da Secretaria de Estradas, proceda com a manutenção da estrada 

localizada na Linha 22 de novembro, passando em frente à residência do senhor Pedro Franz, em direção 

à Venâncio Aires. Faz-se necessário o patrolamento, limpeza de valetas e colocação de material. 

Indicação nº 053/2021 de autoria do Vereador Gustavo Henrique Richter, 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 na rua Nossa Senhora de Fátima, em frente à EMEF Passo 

de Estrela. Justificou, alegando se tratar de uma questão de segurança e por ser reivindicação da 

comunidade, principalmente dos pais de alunos que estudam na escola. ORDEM DO DIA: Projeto de 

Lei nº 025-01/2021 do Poder Executivo que INSTITUI PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE 

CRÉDITOS FISCAIS (REFIS MUNICIPAL) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão, a 

Vereadora Daiani Maria ressaltou a importância do projeto para a Administração e para a população, 

citando que ela e a Vereadora Marni conversavam bastante sobre a situação após terem ciência do valor 

da dívida ativa, que é de quase R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Disse que é uma forma de 

reduzir a inadimplência e oportunizar aos munícipes uma forma de quitarem suas dívidas, expondo que 

com a pandemia, muitos tiveram que optar pelo pagamento de água, luz e alimentos e, os impostos, 

ficaram de lado e, desta forma, conseguirão quitar a dívida e evitar ação judicial. O Vereador Demétrios 

Karol Lorenzini explanou que é o momento de arrecadar, citando que o Secretário de Administração, 

em reunião realizada, comunicou que estava bem difícil a situação, dizendo que todos os Municípios 

pequenos estão passando por isso. Citou que, como consta na justificativa do projeto, poderão ser feitas 

muitas coisas pelos munícipes e disse que o projeto é de grande valia. O Vereador Isidoro José 

Weschenfelder explanou que uma gestão não funciona quando não há dinheiro em caixa, dizendo que o 

projeto é de suma importância e beneficia as pessoas que não conseguiram pagar. Expôs que no inciso 

I, cita 100% (cem por cento) de remissão de multa e disse que não é justo para quem está pagando em 

dia, mas que, são chamados diariamente para ir nos bairros ver os problemas e o povo tem a obrigação 

de fazer sua parte. Expôs que para quem não consiga ir até a Prefeitura nos próximos dias, deixa seu 

nome à disposição para buscar um consenso referente a isso. Disse que teve uma ocasião que um 

munícipe o procurou e ele foi muito bem atendido pela equipe da Administração, dizendo que o restante 

da população também será e, com a anistia das multas, é possível colocar em dia. O Presidente Gustavo 

Henrique Richter explanou que é de suma importância o projeto, principalmente pela situação vivida 

com a pandemia. Disse que é uma forma de facilitar um pouco para que as pessoas coloquem suas 

situações em dia, visto que são quase R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) de dívida ativa, o que, 

segundo ele, é um valor muito alto para um Município do porte de Cruzeiro do Sul. Em votação, o 

Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 026-01/2021 do Poder Executivo 

que AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS 

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



POR UNANIMIDADE. Proposição nº 072/2021 de autoria das Vereadoras Daiani Maria e Marni 

Ediza Trentini Ledur, requerendo que seja instituído o Programa de Recuperação Fiscal de Cruzeiro do 

Sul – REFIS/2021, destinado a promover a regularização de créditos municipais, relativos a impostos, 

bem como a débitos de natureza não tributária, constituídos ou inscritos em dívida ativa, ajuizados ou a 

ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não. Justificaram e medida pela real necessidade de o Erário 

público expandir a arrecadação, sendo que nos anos em que o programa foi instituído verificou-se uma 

crescente na arrecadação dos tributos. Ademais, disseram entender que cabe ao poder público ter a 

sensibilidade de se utilizar de ações menos gravosas ao contribuinte e mais efetivas para cobrança dos 

seus débitos. Outrossim, em tempos de pandemia, coma queda da renda das pessoas, e queda do 

faturamento das empresas muitos contribuintes encontraram dificuldade para o pagamento de seus 

impostos, sendo assim esta medida é um alento em um período de grande dificuldade para a população 

no geral. No espaço para comentários adicionais, a Vereadora Daiani Maria expôs que a Proposição é 

de data anterior ao projeto e que por isso acabou sendo votada agora. Disse quando a Administração 

Municipal apresentou o valor da dívida, lembra que o Secretário pediu ajuda para tentar solucionar o 

problema. Citou que, na época, fez uma Proposição para que fosse instituída cobrança por cartão de 

crédito, dizendo que caberia a inclusão na própria Lei do REFIS, pois, segundo ela, há demanda por ter 

muitas pessoas que usam cartão. Explanou que em conversa com o Prefeito, colocaram a ele que iriam 

fazer a Proposição referente ao REFIS e disse ser positivo que juntamente com ela, já veio o próprio 

projeto que foi aprovado. A Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur citou que a Proposição foi feita no 

dia 25 de maio e o Projeto entrou no dia 31 de maio, dizendo ser muito importante o projeto por 

oportunizar às pessoas que queiram regularizar seus débitos, dando mais condições. Mencionou que 

quando o REFIS foi feito anteriormente, foi visto uma crescente arrecadação e que esses valores entram 

para os cofres do Município, o que, de acordo com ela, propicia em melhorias à comunidade. Em 

votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 073/2021 de autoria 

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

Municipal de Educação, Cultura e Esportes, estude a viabilidade de disponibilizar um 

vigilante/segurança nas creches e escolas da rede municipal de ensino. Disse que a Proposição 

apresentada visa aumentar a segurança dos alunos, professores e servidores destas instituições de ensino 

da rede municipal e que segurança escolar é imprescindível para que as crianças, jovens e prestadores 

de serviço da educação possam desenvolver suas atividades de forma tranquila, visto que os riscos de 

um acidente acontecer são drasticamente reduzidos. Sugeriu que os vigilantes/seguranças possuam 

treinamento para lidar com situações emergenciais, como primeiros socorros, o que é muito importante 

e será mais um benefício à comunidade escolar. A autora não teve comentários adicionais. Em votação, 

a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 074/2021 de autoria do 

Vereador Gustavo Henrique Richter, solicitando que a Administração Municipal estude a viabilidade de 

instituir, no Município de Cruzeiro do Sul, um programa para o controle populacional de natalidade de 

cães e gatos, mediante o emprego de esterilização cirúrgica, castração ou outra forma de interrupção da 

fertilidade ou de controle de reprodução de animais. Citou que deverá ser dado prioridade a esterilização 

de cães e gatos que se encontrem abandonados nas ruas do município e/ou recolhidos por entidades de 

defesa dos animais e, em sequência, dar-se-á prioridade na castração dos animais de propriedade das 

famílias de baixa renda do município. Mencionou que município deverá normatizar os critérios para 

determinar as famílias que se enquadrem como baixa renda, bem como, o equilíbrio de procedimentos 

entre os animais abandonados e recolhidos e os de tutela dos munícipes e que a quantidade de cirurgias 

mensais para esterilização deverá ser de acordo com a capacidade financeira do município, devendo ser 



estipulado uma quantidade mínima. Ainda, mencionou que o proprietário/tutor do animal deverá 

contribuir com um valor, a ser fixado pelo município, a fim de ajudar no custo das despesas do 

procedimento e o Município deverá fazer um convênio com alguma clínica veterinária para a execução 

dos procedimentos, sempre atendendo o que prevê a legislação, e deverá determinar parâmetros para 

avaliar os animais antes de serem submetidos à cirurgia, como se os mesmos possuem algum 

impedimento para a esterilização ou castração, bem como, outros procedimentos de praxe, como um 

termo de responsabilidade do tutor antes da realização da cirurgia e o fornecimento, por parte do 

município, de um comprovante de castração. Solicitou, ainda, que o Poder Executivo faça campanhas 

de conscientização por intermédio da imprensa, escolas, centros comunitários, ONG’s, providenciando 

a distribuição de material informativo e educacional à população, com informações sobre a importância 

da vacinação e da vermifugação; as principais doenças que acometem os animais; noções de cuidados 

com os animais; problemas gerados pelo excesso de animais domésticos e a importância do controle 

dessa população e esclarecimentos sobre a castração e cuidados após a cirurgia. Disse que seria de 

extrema valia, também, palestras educacionais nas escolas por parte da equipe do Meio Ambiente do 

Município. Relatou que o objetivo do documento é de utilizar a castração como forma de diminuição 

dos abandonos de animais, a contenção de zoonoses e a educação da população em relação a guarda 

responsável e que é sabido que a saúde humana está diretamente ligada à saúde animal. Citou que o 

aumento da população de animais domésticos nas residências amplia o risco de contágio de zoonoses, 

doenças transmissíveis dos animais aos homens e vice-versa e que contempla as famílias mais carentes 

que não dispõe de recursos próprios. Mencionou que a importância de se apresentar a presente 

Proposição, se dá pelo fato de se tratar de um tema de relevante importância para o município, uma vez 

que a alta taxa reprodutiva de cães e gatos, além de contribuir para que haja um descontrole no tamanho 

populacional destes animais em nosso município, também faz crescer os acidentes relacionados a estes 

animais, como atropelamentos, mordeduras, zoonoses, etc. O autor não teve comentários adicionais. 

Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 075/2021 de 

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

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, faça a instalação de bueiros para captação da água na rua da 

Pedreira. Disse que em dias chuvosos, a água acaba de adentrando nas residências das senhoras Cleu 

Alves Farias e Maria Solange Farias, bem como, em várias outras casas da travessa Albino Fleck, 

chegando a levar terra até a rua Silvestre Aloísio Siebenborn em frente à residência do Sr. Jandir José 

Wust, causando alagamentos em frente à sua casa pela grande quantidade de chuva. Citou que o trecho 

que a água percorre, causando estragos, passa de mais de 500 metros, inclusive passando por cima de 

fossa séptica, o que causa seguidos entupimentos. Sendo assim, disse ser de suma importância que seja 

solucionado o problema e solicitou o alargamento de certos pontos da rua da Pedreira, bem como, roçada 

e colocação de material por sua extensão. Salientou que há pontos em que a água fica parada e cria 

mosquitos, podendo causar transtornos devido a dengue, o que cabe uma atenção especial do Poder 

Executivo. Anexou fotos para ilustração aos colegas Vereadores. No espaço para comentários 

adicionais, explanou que nasceu e reside em Cruzeiro do Sul até hoje e que tinha uma missão, quando 

tinha 18 anos, de levar dois tonéis de água a um casal de idosos no morro da pedreira, citando que o 

local é como se fosse uma casa para ele. Disse que seguidamente vai até o local verificar como estão as 

coisas e que há anos se observa a falta de infraestrutura. Citou que na gestão anterior foram colocados 

alguns bueiros, contudo, pequenos, pois não fazem a vasão suficiente e a água acaba entrando na casa 

do senhor Cleo Alves Farias e da senhora Maria Solange Farias, bem como de outras residências. Disse, 

ainda, que o casal fez duas limpezas de fossas no último ano tendo em vista que a água passa pela casa 



dos mesmos. Mencionou que a água desce o morro até a rua Silvestre Aloísio Siebenborn, invadindo 

outras residências também. Frisou que é de suma importância uma atenção especial ao local e que o 

Executivo vá até lá e converse com os moradores.  Em votação, a Proposição foi APROVADA POR 

UNANIMIDADE. Proposição nº 076/2021 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, 

solicitando à Administração Municipal a instalação de um pórtico ou de uma placa no Distrito Industrial, 

indicando o nome “Distrito Industrial” e as empresas instaladas no local. Sugeriu que seja feita uma 

parceria entre a Prefeitura e os empresários lá instalados. Citou que foi uma solicitação de diversos 

empresários do local e acredita ser de extrema valia, visto que, além de embelezar o acesso, irá 

identificar as empresas a quem trafega pela RSC-453. No espaço para comentários adicionais, expôs 

que em recentes visitas aos empresários, foi levantada a hipótese de se fazer um pórtico ou placa com o 

nome das empresas, visto que o local possui muitas empresas e transitam muitos veículos no local. 

Disse, ainda, que fará um outro pedido para construção de um pórtico na entrada da cidade. Em votação, 

a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 077/2021 de autoria da 

Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, sugerindo que a Administração Municipal faça com um micro-

ônibus o transporte público do interior de nosso município para o centro e vice-versa. Citou que deve 

ser analisado a disponibilidade de usar os micros do Município ou adquirir outros para sanar este 

problema que o interior vem enfrentando. Disse que o ideal seria ter transporte duas vezes por semana, 

um dia na parte da manhã e outro dia na parte da tarde e que de acordo com o artigo 30, inciso V, da 

Constituição Federal, o sistema de transporte coletivo no Brasil é de responsabilidade do Município. 

Citou que, segundo a legislação, cada cidade deve organizar e prestar o serviço público de transporte, 

de forma direta ou indireta e que o transporte é um direito social. Relatou que o responsável primário 

pelo transporte público é o poder público municipal, pois é isso que prevê o inciso V do artigo 30 da 

Constituição Federal: “cabe ao município organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão 

ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter 

essencial.” Assim, expôs que esse dispositivo da Constituição da liberdade aos Municípios quanto e 

como efetuar esse serviço, visto que o município pode escolher cuidar do transporte coletivo por conta 

própria.  Citou que hoje, o Município está sem transporte público e, como não há interesse de alguma 

empresa de fazer este serviço, é hora da Administração resolver este problema, visto que a falta de 

transporte público vem prejudicando muito o comércio, pois os munícipes não podem vir fazer suas 

compras, suas tarefas bancárias, tratamentos de saúde, odontológicos, etc. Disse que o interior perde, 

pois, muitas pessoas desistem de morar no interior e mudam para a cidade em virtude de estarem em 

isolamento e que a função do setor público é melhorar a vida das pessoas. Disse, também, que Direito 

social é aquele que tem por finalidade permitir que as pessoas disponham de serviços que garantam a 

mínima qualidade de vida e que nossa constituição incluiu o transporte como direito social, dado que o 

transporte coletivo é parte essencial de uma sociedade, pois garante o direito de ir e vir de seus cidadãos. 

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

UNANIMIDADE.  Proposição nº 078/2021 de autoria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, 

propondo que a Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Urbanos, providencie a colocação de redutores de velocidade na Frederico Germano Haenssgen, nas 

proximidades da empresa Jéssica Calçados. Como justificativa para esse pedido, expôs que o local é de 

grande circulação para acesso e saída da empresa supracitada, bem como, entrada e saídas das 

propriedades de agricultores, que utilizam máquinas de médio e grande porte e, mais adiante, no sentido 

centro/bairro, tem-se um movimento intenso loja de materiais de construção. Com a realização desta 

pequena obra, citou que terá grandes resultados no que se refere a segurança. No espaço para 



comentários adicionais, citou que é uma questão que se fala desde o início do mandato, no que se refere 

a segurança. Disse que se anda rápido demais e que deve haver alguma coisa para conter isso, no caso, 

redutores de velocidade. Relatou que o local proporciona grande velocidade por ser uma descida e que 

há grande fluxo de pessoas na empresa, inclusive em finais de semana. Citou que o local é muito 

perigoso para quem trafega e espera que os pedidos, tanto ele como dos demais Vereadores, sejam 

atendidos o quanto antes. Mencionou, ainda, que fez um pedido para a continuação do redutor na rua 

Frederico Germano Haenssgen, em São Rafael, visto que, de acordo com ele, os motoristas cruzam pelo 

lado e deve-se ter alguma contenção. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR 

UNANIMIDADE. Proposição nº 079/2021 de autoria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, 

solicitando que a Administração Municipal, através da Secretaria de Estradas, proceda com a 

manutenção do trecho entre o Salão Quinot e a divisa com Santa Clara do Sul, na localidade de Sampaio. 

Justificou que dado as condições da estrada mencionada acima e a necessidade de proporcionar uma via 

em condições de trafegabilidade à comunidade e quem precisa transitar por lá. No espaço para 

comentários adicionais, mencionou que o local é visado por fazer divisa com o Município de Santa 

Clara do Sul, citando que os moradores transitam e percebem a diferença quando mudam de Município. 

Disse que a um certo tempo não houve manutenção no local e que deve ser feito. Citou, ainda, que o 

interior é muito grande e que se entende a dificuldade de atender todos ao mesmo tempo, mas que, as 

demandas precisam ser levadas para lembrar o setor responsável. Frisou que os munícipes residentes na 

localidade merecem uma atenção especial. Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR 

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

dos Santos: Iniciou saudando o Presidente, demais Vereadores e servidores da Casa. Parabenizou à 

Casa pela primeira transmissão ao vivo pelo Facebook, dizendo ser uma bela iniciativa e que o resto do 

Município poderá acompanhar o trabalho. Falou sobre o Requerimento que fez sobre um aterro na curva 

da demanda na RS-130, onde, de acordo com o Vereador, muitas pessoas enfrentam sérios problemas 

em épocas de cheias por não conseguirem transitar e se deslocarem até o trabalho. Parabenizou seus 

colegas Vereadores pelos pedidos feitos, dizendo que todos querem o bem do Município. Destacou a 

Proposição da Vereadora Maísa acerca do transporte público, dizendo ser de extrema necessidade que 

se ache uma solução para isso e que possui um abaixo-assinado de alguns munícipes de Linha Lotes. 

Disse, ainda, que todas as comunidades estão sofrendo dificuldades referente ao transporte público. 

Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn: Iniciou saudando o Presidente, demais Vereadores, 

servidores e às pessoas que assistem pelo Facebook. Parabenizou à Casa por oportunizar a transmissão 

aos munícipes. Explanou que solicitou à Administração o conserto e reposição das pedras da na rua 

Dom Pedro II, bairro Cascata, nas proximidades da sociedade Pé de Chumbo, dizendo que é necessário 

e urgente esse conserto. Acerca de sua Proposição para que a Administração assuma o transporte público 

do Município, fazendo o trajeto do interior para o centro e vice versa, disse que entende que adquirir 

um micro-ônibus para isso, não é despesa e, sim, um investimento, relatando que as pessoas precisam 

se deslocar para o centro para acessar diversos serviços e não estão conseguindo pela falta de transporte. 

Disse que todos tem o direito social de dispor de serviços que garantam o mínimo de qualidade de vida 

e citou que o transporte coletivo é parte essencial de uma sociedade, pois garante o direito de ir e vir 

dos cidadãos. Mencionou que deve-se ter uma solução o quanto antes para essa demanda, visto que 

muitas pessoas precisam depender da boa vontade de parentes, amigos e vizinhos para se deslocarem 

até o centro e, que, algumas pessoas até se mudaram para o perímetro urbano para não sofrerem mais. 

Relatou que recebeu um ofício do Deputado Federal Pompeo de Mattos que indica uma Emenda ao 

Orçamento Geral da União de 2021, junto ao Ministério da Saúde, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos 



mil reais), para atender solicitação da Executiva Municipal do PDT, valor que será utilizado no custeio 

de serviços primários à saúde. Agradeceu ao Deputado pela atenção dada a Cruzeiro do Sul, 

principalmente em momento da pandemia onde é necessário atenção especial à saúde. Encerrou 

agradecendo o espaço e dizendo, em suas palavras, “que Deus nos ilumine”. Vereadora Marni Ediza 

Trentini Ledur: Iniciou desejando boa noite e saudando o Presidente, demais Vereadores, servidores 

da Casa e às pessoas que acompanhavam a transmissão ao vivo pelo Facebook. Disse que é um feito 

para a Câmara de Vereadores poder propiciar aos munícipes poderem assistir às Sessões ao vivo, 

dizendo que é uma maneira de dar visibilidade ao trabalho do Legislativo, como os pedidos levados à 

Casa. Agradeceu aos Vereadores pelo atendimento a Proposição acerca do REFIS, citando que é uma 

oportunidade de as pessoas regularizarem seus débitos, o que, consequentemente, irá aumentar a 

arrecadação do Município e oportunizará em mais investimentos. Disse que está se passando por um 

momento de pandemia, onde a parte financeira não é das melhores, mas que, é uma questão que vem de 

mais tempo. Relatou que na presente semana iniciou-se a vacinação dos professores, o que, de acordo 

com a Vereadora, é muito importante por levar uma tranquilidade maior às escolas, podendo estender 

os turnos. Explanou que recebe muitos questionamentos sobre o período reduzido das escolas, onde 

muitos pais não conseguem levar e buscar os filhos e que acredita que com a vacinação dos professores, 

isso pode ser resolvido. Disse que na quarta-feira da semana passada foi realizado um curso e que ficou 

muito feliz por poder participar, citando que sempre se aprende coisas novas. Citou que foi tratado sobre 

Lei Orgânica Municipal, a competência legislativa, atos normativos e o estudo das fases do processo da 

formação de leis. Relatou que ela e a Vereadora Daiani fizeram uma visita, na semana passada, ao 

Distrito Industrial, visitando algumas empresas e questionando como estão as instalações no Distrito, o 

que pode ser melhorado, dizendo que na entrada já pode-se ver algumas coisas que precisam de 

melhoria, mas que outras coisas já estão sendo feitas. Citou que as demandas dos empresários são 

melhorar as ruas, os canteiros, a iluminação e a falta de lixeiras. Explanou que em conversa com a 

Administração, comentou-se a vontade de continuar a pavimentação da rua Nicolau Zart, em São Rafael, 

por ser uma reivindicação antiga da comunidade e, na semana passada, relatou que uma equipe começou 

a fazer as medições. Disse que a Administração está tentando, aos poucos, atender as reivindicações 

feitas e agradeceu pela atenção. Citou que foi feito um abaixo-assinado com 345 (trezentos e quarenta 

e cinco) assinaturas e foi encaminhado ao Deputado Federal Marcio Biolchi, o qual se comprometeu 

com uma emenda para a obra. Agradeceu o espaço e desejou boa noite a todos. 

Vereador Demétrios Karol Lorenzini: Iniciou saudando o Presidente, demais Vereadores, servidores 

da Casa. Desejou boa noite a quem acompanhava pela transmissão ao vivo pelo Facebook e disse estar 

muito feliz com isso. Relatou que em sua campanha eleitoral, colocou como meta transmitir as Sessões 

da Câmara e parabenizou o Presidente Gustavo que buscou isso, juntamente com o Diretor Alan, para 

que isso pudesse ocorrer. Disse, ainda, que é uma forma da população participar do Legislativo e que é 

através do canal poderão ser levadas demandas. Mencionou que espera que seja feita a manutenção da 

estrada no trecho entre o salão Quinot e o Município de Santa Clara do Sul, dizendo que a comunidade 

merece. Ainda, citou que referente ao transporte, já está em tratativas para arrumar alguma solução e, 

que, como líder de governo, está conversando para viabilizar alguma maneira. Falou sobre os redutores 

de velocidade, dizendo ser questão de segurança por quase todos andarem acima do limite de velocidade 

e que no ponto que solicitou, em frente a empresa Jéssica Calçados, é uma descida e o carro pega 

velocidade, além de haver empresa de materiais de construção um pouco a frente. Citou iniciou a 

vacinação dos professores e que espera que todo mundo seja vacinado o quanto antes. Parabenizou a 

Secretaria de Saúde e a Secretaria da Educação pelo belíssimo trabalho realizado. Explanou que 



aprendeu bastante coisa no curso realizado e que a Lei Orgânica é muito importante, é como se fosse a 

Constituição do Município. Disse que os Vereadores que não tiveram a oportunidade de fazer o curso, 

devem fazer, pois aprendeu que os Vereadores são essenciais para a comunidade. Relatou que espera 

que possam contribuir com a comunidade nos próximos anos. Referente ao REFIS, disse que é uma 

maneira importante de ajudar as pessoas e ajudar o Município. Agradeceu o espaço e desejou boa noite 

a todos.  Vereadora Daiani Maria: Iniciou desejando boa noite, saudando o Presidente, demais 

Vereadores, servidores da Casa e às pessoas que estavam assistindo a transmissão ao vivo nas redes 

sociais, dizendo ser um grande avanço. Agradeceu ao Presidente por ter acatado as solicitações, como 

a Proposição do Vereador Isidoro e a proposta feita por ela na primeira Sessão do ano, em fevereiro. 

Citou que acredita ser muito importante as pessoas poderem assistir e saber o que fazem no Poder 

Legislativo, dizendo que muitas pessoas não podem participar das Sessões. Disse estar muito feliz por 

as pessoas poderem acompanhar e que logo irá ser aberta a Casa para as pessoas poderem assistir 

presencialmente também, visto que algumas pessoas não tem acesso ou não gostam de assistir pelo 

computador ou celular. Referente projeto de lei sobre o REFIS, parabenizou a Administração, ao 

Prefeito João Dullius, dizendo que a iniciativa é de grande valia e que haviam solicitado diante da 

situação que a Administração colocou, do valor da dívida ativa, de quase R$ 4.000.000,00 (quatro 

milhões de reais). Mencionou que comparando aos gastos da saúde, no primeiro quadrimestre foram 

gastos R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), dizendo que se esses valores tivessem 

entrado nos cofres públicos, poderia ser feito muito mais pela população. Disse que o projeto é uma 

forma de acalentar o coração das pessoas que estão devendo, visto que com a pandemia, muitas pessoas 

tiveram que fazer opções prioritárias. Com o REFIS, de acordo com a Vereadora, essas pessoas poderão 

resolver essas pendências existentes. Falou sobre a semana do meio ambiente, dizendo que entrou em 

contato com a Administração Municipal para saber o que estava sendo feito em relação, onde o biólogo 

Diego Sehn a informou que a Administração adquiriu 3.012 (três mil e doze) mudas de plantas que serão 

plantadas em três pontos da cidade. Mencionou que sugeriu um movimento com a população, chamando 

as pessoas para fazerem isso, trazendo a população junto da Administração, contudo, com a pandemia, 

há um empecilho. Disse que um dos pontos de plantio será o parque poliesportivo, local, segundo a 

Vereadora, que recebe muitas reclamações da população sobre a falta de sombra em uma parte. Sugeriu 

que, caso não seja possível esse ano, que no ano que vem seja feito um projeto, junto a com a população, 

para o meio ambiente da cidade. Relatou que ela e as Vereadoras Vanessa e Maísa estiveram na prestação 

de contas da saúde e agradeceu a explanação da Secretária Patrícia e da servidora Bruna, dizendo que 

passaram informações importantes, como algumas mudanças que ocorreram. Citou que não haverá mais 

o primeiro e o segundo dia de exames e, sim, todos os dias, o que ocorrerá também com as fisioterapias, 

o que irá evitar que as pessoas saiam de casa duas vezes e propiciará em um atendimento melhor a 

população. Citou, ainda, que a Vereadora Marni não pode se fazer presente, mas, na sexta, representou 

na prestação de contas da Administração. Referiu-se a vacina, dizendo que assim que encerrar os grupos 

de comorbidade, os professores começarão a ser vacinados e que outros Municípios, como Lajeado, já 

vacinaram os professores. Sugeriu que tente se agilizar um pouco, tentando fazer de forma paralela com 

o último grupo. Relatou que visitou algumas escolas e os professores estão apreensivos, dizendo que os 

mesmos merecem para que possam trabalhar mais tranquilos. Solicitou que a Mesa Diretora envie um 

ofício ao Poder Executivo solicitando um redutor de velocidade na estrada da Boa Esperança, em frente 

ao moinho, visto que a senhora Adriane entrou em contato com ela e fez a solicitação, frisando que é 

uma demanda antiga pois os veículos trafegam em alta velocidade. Disse que o Vice-Prefeito que está 

a frente da Secretaria de Obras, juntamente com o Secretário João, estão se mostrando muito parceiros 



nas demandas solicitadas e que a demanda também é possível de ser atendida. Falou acerca do Distrito 

Industrial, relatando que fizeram uma visita e foram muito bem recebidas, citando que é o que as pessoas 

querem e é como consegue se fazer um bom trabalho, escutando, indo até o munícipe, para que se possa 

trazer conteúdos à Casa Legislativa que irão ajudar a Administração Municipal, a população e o 

Legislativo. Falou sobre o curso da DPM, dizendo ser muito importante e sobre uma reunião da AVAT, 

com o Secretário Estadual de Obras, a qual foi muito produtiva por ficarem sabendo sobre diversas 

situações interessantes. Encerrou agradecendo e desejando boa noite a todos. Vereador Isidoro José 

Weschenfelder: Iniciou saudando o Presidente, demais Vereadores e servidores da Casa. Disse que é 

uma satisfação ter a primeira Sessão transmitida via Facebook e citou que seu primeiro pedido, a 

Proposição nº 001/2021, foi a solicitação para transmissão das Sessões. Citou que isso aconteceu porque 

foi encaminhado e todos aceitaram o desafio. Mencionou que no dia 22 de novembro de 1963, Cruzeiro 

do Sul foi emancipada, no dia 08 de março de 1964 foi eleito o primeiro Prefeito, em 20 de março de 

1964, foi empossado o Prefeito, Emílio Treter Sobrinho. Disse que se passaram 57 anos para que fosse 

mudada a história e, hoje, poderá ser levado a informação para dentro das casas dos munícipes. Relatou 

que muitas vezes não se sabe o que se passa no Poder Legislativo e que isso é um passo histórico. 

Informou que o valor investido foi de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais) e, que, se fosse 

contratada uma empresa terceirizada para fazer a transmissão, seria um custo mensal de R$ 800,00 

(oitocentos reais), dizendo que será feito o pagamento do material em apenas 8 (oito) meses de uso. 

Disse que houve um grande empenho, primeiro a votação a favor dos Vereadores, empenho considerável 

do Presidente e dos servidores da Casa, que ficaram meses à frente disso. Pediu uma salva de palmas 

aos servidores. Falou sobre a manutenção que solicitou na Travessa Fleck, citando que as pessoas 

precisam escalar o local para poderem acessarem suas casas. Agradeceu ao Pastor Luciano Farias por 

ter o acompanhado pelo bairro mostrando as demandas. Deixou-se à disposição do Executivo e disse 

que gostaria de caminhar com o Prefeito e Vice-Prefeito pelo bairro para apresentar o problema que 

vem de anos. Relatou que solicitou a instalação de um poste no entroncamento entre a rua Balduíno 

Mallmann com a rua Adelino da Silva, dizendo que é uma reivindicação antiga dos moradores. Disse, 

ainda, que há um buraco na rua que ocasionaram dois acidentes e que os moradores de lá também pagam 

seus impostos e precisam de atenção. Agradeceu ao senhor Sidnei da Rocha Ferreira e demais moradores 

que destinaram um tempo para caminhar pelas ruas e mostrar os pontos que careciam de melhorias. 

Elogiou e parabenizou a Proposição nº 077/2021 da Vereadora Maísa, dizendo ser um anseio da 

comunidade a falta de transportes e que é um enorme prejuízo aos comércios e aos munícipes do interior. 

Expôs que no dia 06 de maio de 2021, ele e a senhora Marga Tomas tiveram uma reunião com o Prefeito 

João Dullius para tratar sobre a situação. Na ocasião, citou que estiveram presentes, ainda, a senhora 

Daiane Bergman, a família Cristilino, a família Dalzacker e empresários do Distrito Industrial, citando 

que inúmeras empresas estão sendo prejudicadas. Referente ao REFIS, explanou que foi levantada a 

hipótese de se fazer o pagamento por cartão de crédito pela Vereadora Daiani e sugeriu se faça um 

mutirão para que a Prefeitura seja aberta nos sábados para receber as pessoas que queiram vir fazer suas 

quitações e não conseguem nos dias de semana. Agradeceu a manutenção da rua Carlos Walter 

Haessngen, no Loteamento Popular. Agradeceu e parabenizou todos os seus colegas Vereadores, 

dizendo que todos trabalham e estão dispostos em qualquer horário para atender a população. Encerrou 

dizendo ficar lisonjeado de participar de um seleto grupo como é o da Câmara de Vereadores de Cruzeiro 

do Sul.  Vereador José André Schmitt: Iniciou desejando boa noite e saudando o Presidente, demais 

Vereadores e servidores da Casa. Desejou boa noite à todos que acompanhavam pelo Facebook. 

Comentou sobre seu pedido para indicação de proibição de lixo no local, próximo a ponte sobre o Arroio 



Sampaio, em Boa Esperança Baixa. Disse que muitas pessoas estão usando o local para depositar lixos 

de maneira ilegal, como plásticos, móveis e até concreto. Citou que, além de uma placa, o setor de Meio 

Ambiente do Município poderia fazer algo a mais para evitar a situação. Referiu-se sobre a Indicação 

solicitando manutenção na estrada da Linha 22 de novembro e citou que a estrada está em estado 

precário, o que dificulta a circulação. Disse que a Administração precisa dar uma atenção às estradas, 

visto que tem várias estradas nessa situação e que o interior merece uma atenção. Citou que a 

Administração está tentando fazer e que as máquinas estragadas e a falta de material estão sendo 

empecilhos.  Presidente Gustavo Henrique Richter: Iniciou saudando a Vice-Presidente, demais 

Vereadores, servidores da Casa e a todas as pessoas que acompanhavam a transmissão ao vivo. 

Parabenizou a iniciativa dos Vereadores em fazer a transmissão das Sessões de forma virtual através do 

Facebook. Disse que já comentavam sobre isso na gestão passada, mas que não foram tomadas atitudes. 

Citou que com novos Vereadores, novas ideias, foi conversado e chegou-se até o momento. Citou, ainda, 

que busca-se uma comodidade maior aos munícipes por nem todos terem o acesso de irem até a Câmara. 

Relatou que, por questão de transparência, o investimento foi de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos 

reais). Disse que está sendo usada a mesa de áudio da Câmara, mas que não se sabe se irá suportar, 

torcendo que sim para não haver outro gasto. Parabenizou os servidores da Casa, em especial ao servidor 

Alan pelo empenho, citando que houve uma certa cobrança, mas que o objetivo era fazer algo que ficasse 

bom a todos os munícipes. Comentou acerca de seu pedido sobre um redutor de velocidade em frente a 

EMEF Passo de Estrela, dizendo ser uma reivindicação da comunidade e dos pais dos alunos. Acerca 

de sua Proposição sobre a causa animal, mencionou que é um problema que vem crescendo cada vez 

mais com os abandonos dos animais. Disse ser muito importante a implantação de uma lei que vise 

garantir a causa animal, citando que existe um grupo que vem prestando um serviço voluntário e que 

fez pedidos aos demais Vereadores. Citou, ainda, que a demanda é tão grande que não conseguem dar 

conta. Disse esperar que a Administração tome alguma atitude referente a questão. Explanou que o 

principal é a conscientização, dizendo que, se os animais estão abandonados, sem um lar, é porque 

alguém abandonou e que deve-se ter um pouco mais de responsabilidade. Solicitou que o setor de Obras 

faça a pintura das faixas e dos quebra-molas da Rua Rubem Feldens por estarem apagadas e ser 

necessário melhorar a visibilidade e segurança de quem trafega pelo local. Referiu-se sobre a vacinação 

dos professores, dizendo que é um assunto que fala há bastante tempo e que Cruzeiro do Sul está dando 

o passo para vacinar a todos. Citou, ainda, que se deve encontrar alguma forma de agilizar a vacinação 

para dar uma maior segurança aos professores. Relatou a quantidade de pedidos que os Vereadores 

fizeram no ano até o presente momento, sendo 53 (cinquenta e três) Indicações, 79 (setenta e nove) 

Proposições, 35 (trinta e cinco) Requerimentos, 9 (nove) Pedidos de Informações, 4 (quatro) Projetos 

de Lei e 2 (dois) Projetos de Resoluções. Mencionou que isso demonstra que todos estão em busca de 

fazer o melhor pelo Município. Solicitou, ainda, que sejam realocadas as placas de nome de rua da rua 

Jacob Afonso Lenhard, no bairro Passo de Estrela. Comentou que sobre as roçadas, citando que o 

informaram que a roçadeira foi consertada e que as roçadas nas ruas Relindo Dullius e João Schardong 

serão realizadas. Agradeceu ao Deputado Federal Daniel pela destinação de Emenda Parlamentar, no 

ano passado, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para pavimentação de duas 

ruas no bairro Passo de Estrela e de uma de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que destinará no momento, 

para custeio de serviço de atenção básica à saúde, através de repasse através de Fundo Nacional de 

Saúde, dizendo ser importante que olhem para os Municípios, para a população. Encerrou agradecendo 

a atenção e desejou boa noite a todos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Gustavo Henrique 

Richter encerrou a Sessão e convidou a todos para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia 16 (dezesseis) 



de junho de 2021, quarta – feira, no horário das 18 horas 30 minutos (dezoito horas e trinta minutos).  
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