
 

ATA Nº 010/2021 

 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de maio 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 

008/2021 da Sessão Ordinária de 05 de maio de 2021. Os vereadores receberam a ATA com 

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

sequência, foi apreciada a ATA Nº 009/2021 da Sessão Extraordinária de 12 de maio de 2021. Os 

vereadores receberam a ATA com antecedência, com consequente leitura e análise, foi 

APROVADA POR UNANIMIDADE. EXPEDIENTE: Ofício nº 071-01/2021 do Prefeito 

Municipal, senhor João Henrique Dullius, datado em 07 de maio de 2021, pelo qual solicita a 

convocação de Sessão Extraordinária, com a finalidade de apreciar, em regime de urgência, projeto 

de lei que tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a efetuar a concessão de uso de área de 

terreno para ampliação das instalações da empresa Amalfi Indústria de Alimentos Ltda. Ofício nº 

074-01/2021 do Prefeito Municipal, senhor João Henrique Dullius, datado em 10 de maio de 2021, 

solicitando a inclusão do Projeto de Lei nº 022-01/2021, que visa a contratação emergencial de 

atendente de serviços gerais, na pauta da Sessão Extraordinária do dia 12 de maio. Ofício nº 084-

01/2021 do Prefeito Municipal, senhor João Henrique Dullius, datado em 18 de maio de 2021, 

indicando o Vereador Demétrios Karol Lorenzini como Líder de Governo na Câmara Municipal de 

Vereadores. Ofício nº 085/2021 do Prefeito Municipal, senhor João Henrique Dullius, datado em 

18 de maio de 2021, pelo qual responde a solicitação das Vereadoras Daiani Maria e Marni Ediza 

Trentini Ledur e do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, enviada através do ofício nº 086/2021. O 

Prefeito informou que os integrantes do Conselho de Políticas Públicas são de livre indicação no 

Chefe do Executivo, sendo que os nomes e remuneração dos respectivos servidores, encontram-se 

na Portaria nº 012-01/2021, a qual anexou ao presente ofício. Além disso, encaminhou, em anexo, 

as atas das reuniões realizadas pelo Conselho nos anos de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, a fim de 

demonstrar a periodicidade das reuniões do conselho. Ofício nº 086/2021 do Prefeito Municipal, 

senhor João Henrique Dullius, datado em 18 de maio de 2021, pelo qual responde às solicitações 

encaminhadas através dos ofícios nº 088/2021 e 095/2021, informando que no dia 15 de abril de 



2021 os servidores do Departamento Municipal do Meio Ambiente estiveram no local efetuando 

vistoria in loco. Informou ainda que, posteriormente, no dia 16 de abril de 2021, os servidores 

novamente dirigiram-se até o local e realizaram coleta de efluentes, a qual foi encaminhada para 

análise. No dia 03 de maio de 2021, informou que o Município recebeu os Relatórios de Ensaio que 

foram elaborados pelo Laboratório de Análises Físico-Químicas Unianálises, os quais anexou ao 

presente ofício. Explanou no ofício, ainda, que com base na documentação apresentada e relatório 

de vistoria elaborado pelo fiscal do meio ambiente municipal, será emitido auto de infração aos 

responsáveis por eventual infração ambiental. Indicação nº 042/2021 de autoria do Vereador 

Isidoro José Weschenfelder, indicando que a Administração Municipal, através do Departamento 

de Trânsito, faça a instalação de um redutor de velocidade, do tipo quebra-molas, na rua João Rafael 

Azambuja, nas imediações da residência do senhor Luís Franzen, casa número 537. Justificou, 

alegando o alto tráfego de veículos no local e muitos motoristas que não respeitam os limites de 

velocidade, o que acaba gerando riscos aos pedestres, ciclistas e demais condutores. Indicação nº 

043/2021 de autoria do Vereador Celso Batista dos Santos, indicando que a Administração 

Municipal, através da Secretaria de Estradas e do Setor de Trânsito, faça a instalação de um redutor 

de velocidade na estrada geral de Linha Lotes, em frente à propriedade de Alexandre Stein. 

Salientou que, desde o ano passado, as placas de sinalização se encontram no local e, deste modo, 

solicitou que o redutor deve ser instalado ou as placas retiradas. Indicação nº 044/2021 de autoria 

do Vereador Gustavo Henrique Richter, indicando que a Administração Municipal, através da 

Secretaria de Estradas, faça a manutenção da Estrada Geral da Linha Nova, trecho que passa em 

frente à Sociedade Linha Nova. Justificou, alegando o estado crítico que a via se encontra, sendo 

necessário, urgentemente, que seja feita a manutenção para não causar mais situações 

inconvenientes a quem utiliza a estrada para se locomover ou escoar sua produção. Indicação nº 

045/2021 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, indicando que a Administração 

Municipal, através da Secretaria de Saúde e Saneamento, faça a divulgação nas redes sociais e site 

do Município, bem como, nas escolas, de um canal para denúncia e relatos relacionado a água 

parada. Expressou que estamos enfrentando um aumento nos casos de dengue na região e que já 

houve casos em Cruzeiro do Sul, deste modo, disse se fazer necessária essa divulgação para que a 

população tenha conhecimento de como deve proceder nestes episódios. Indicação nº 046/2021 de 

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

da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, faça o patrolamento, baixando cerca de 10 centímetros, 

da rua dos Crisântemos, no Loteamento Popular, bairro Vila Rosa, mais precisamente em frente à 

residência da senhora Rejane Eckhardt. Disse ser necessário o serviço, visto que em dias chuvosos, 

a água acaba invadindo as residências. Anexou imagens ao pedido para exemplificar. Indicação nº 



047/2021 de autoria da Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur, indicando que a Administração 

Municipal, através da Secretaria de Estradas, faça o alargamento da rua Professor Aloísio Romeu 

Sieben, na primeira curva que dá acesso a Picada Augusta. Justificou, alegando que trata-se de uma 

rua onde não passam dois veículos, tendo que um ir pra valeta para efetuar a passagem. Expressou, 

ainda, que a curva é muito estreita e fechada, sendo perigosa para quem trafega. ORDEM DO 

DIA: Projeto de Lei nº 023-01/2021 do Poder Executivo que AUTORIZA O PODER 

EXECUTIVO A CELEBRAR TERMO DE PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS, 

AMIGOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, OBJETIVANDO O REPASSE DE 

RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão, o Vereador Demétrios Karol 

Lorenzini expôs que sempre quando se trata de saúde, deve ser apoiado. Relatou que foi comentado 

na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) que poucas pessoas sabem do auxílio e que, para fim 

de informação, no ano passado duas pessoas fizeram o uso do serviço. Citou que cabe aos 

Vereadores e à Administração divulgar mais, para mais pessoas saberem e poderem acessar o 

serviço em questão. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto de 

Lei nº 024-01/2021 do Poder Executivo que INSTITUI O PROGRAMA DE AUXÍLIO 

FINANCEIRO NO CUSTEIO DE HORAS MÁQUINAS AOS PRODUTORES RURAIS, 

CONCEDENDO INCENTIVO ESPECIAL PARA A REALIZAÇÃO DE MELHORIA NAS 

CONDIÇÕES DE ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO, PLANTIO E AMPLIAÇÃO DE 

LAVOURAS NA PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. Em discussão, o Vereador José 

André Schmitt citou que é um incentivo aos agricultores, lembrando que classe tem uma parte 

relevante no Município. Disse, ainda, que o interior do Município é muito grande e que o Executivo 

não possui condições de fazer tudo com máquinas próprias, explanando ser muito importante a 

contratação de máquinas terceirizadas pagando 50% (cinquenta por cento) das horas trabalhadas. 

O Vereador Demétrios Karol Lorenzini disse ser de grande valia o projeto e disse o quão importante 

são as máquinas para o setor agrícola. Citou que se vive em uma realidade diferente de outros 

lugares, onde os agricultores possuem suas próprias máquinas, frisando que o Executivo incentivar 

com 50% (cinquenta por cento) da hora, é muito bom. Expôs que se deve cobrar o Executivo por 

mais incentivos ainda aos agricultores. O Vereador Isidoro José Weschenfelder relatou que tem 

origem de família proveniente da agricultura e que observa a importância de pequenos detalhes, 

como a abertura de valas para os animais em períodos de estiagem e estradas em boas condições. 

Citou que em cinco meses como Vereador, recebeu muitos pedidos de melhoria nas estradas para 

escoamento da produção e que muitas pessoas relataram descontentamento por não terem sido 

atendidas. Disse ter ciência que o Município é grande, com muitas estradas, e que tem uma questão 

de maquinários, onde os mesmos estão sendo consertados aos poucos. Explanou que é um incentivo 



muito positivo por parte da Administração, mas que não se sabe qual será o valor por máquina. 

Expôs, ainda, ter presenciado alguns fatos de atendimento, citando que a máquina é deslocada para 

algum local e o servidor não está preparado para conversar com a pessoa para entender o pedido, 

dizendo ser muito importante que no momento que o serviço seja realizado, tenha o 

acompanhamento do secretário para conversar com o munícipe, citando ter presenciado uma 

discussão entre um operador de máquina e um cidaão por uma questão de comunicação. Citou que 

se deve ter servidores preparados que deem atenção às pessoas, dizendo ser um pequeno detalhe. A 

Vereadora Daiani Maria explanou que foi discutido na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) 

sobre os valores, visto ter restado uma dúvida por não ter sido especificado os valores no projeto. 

Explanou que existe uma tabela do Município e que as máquinas utilizadas serão próprias ou 

terceirizadas, contratadas por chamamento público que foi feito pela Administração. Relatou, ainda, 

que o valor da máquina terceirizada é de R$ 100,00 (cem reais) e da máquina do Município de 

R$ 71,29 (setenta e um reais e vinte e nove centavos), e que, os demais Vereadores que possuem 

mais experiência, comentaram ser valores bons. Disse que, na sua opinião, será um grande incentivo 

aos agricultores. O Vereador Isidoro José Weschenfelder agradeceu a Vereadora Daiani Maria pelas 

informações e disse que tem várias máquinas, mas que, realmente, é um valor muito bom. O 

Presidente da Câmara, Vereador Gustavo Henrique Richter, disse que é um excelente incentivo aos 

agricultores, citando que para os que tem uma demanda maior, as dez horas não será suficiente, mas 

que, para outros, será. Citou que a questão que o Vereador Isidoro relatou, referente ao atendimento 

dos operadores, já ocorreu na gestão anterior, onde um agricultor da localidade de 22 de novembro 

solicitou um serviço e, na execução, o operador disse que quem sabia operar a máquina era ele, 

dizendo que o operador poderia atender o solicitante por uma questão de bom senso e que o diálogo 

é a melhor solução. Explanou que o projeto é muito valioso aos agricultores e deixou sua dúvida 

sobre como será fiscalizado, lembrando que na gestão anterior já havia o incentivo, não 

regulamentado, e que algumas pessoas solicitaram o serviço e não pagaram. O Vereador Isidoro 

José Weschenfelder expôs que todos os serviços que acompanha são muito bem feitos, e que não 

quer que aconteça nada, dizendo que pode ocorrer de um dia uma pessoa não estar bem e agradeceu 

aos operadores pelo exímio trabalho que fazem na cidade. A Vereadora Daiani Maria explanou que 

será necessária a emissão da certidão negativa de débitos ao ser solicitado o serviço, dizendo ser 

considerável, no Município, os débitos relacionados as horas máquinas e que quem tiver débitos 

deve quitar primeiramente para, posteriormente, solicitar o serviço. O Vereador Gustavo Henrique 

Richter citou que o operador sabe, sim, como operar e que deve haver um simples diálogo para que 

se chegue em um acordo. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Projeto de Resolução nº 002-01/2021 do Poder Legislativo que AUTORIZA A CÂMARA DE 



VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, RS, A VINCULAR-SE COM A 

ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO VALE DO TAQUARI - AVAT, REGULAMENTA 

O PAGAMENTO DAS RESPECTIVAS ANUIDADES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Em discussão, o Presidente da Câmara, Vereador Gustavo Henrique Richter, explanou que é um 

valor que vem sendo repassado desde 2010 e que havia uma disparidade entre as Câmaras, dizendo 

que a intenção da AVAT é que os contratos sejam mais uniformes. Em votação, o Projeto foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE. Proposição nº 065/2021 de autoria do Vereador Isidoro 

José Weschenfelder, solicitando que a Administração Municipal, através da Secretaria de Obras e 

Serviços Urbanos, faça a manutenção das ruas Alfredo Miranda e Ênio Martins Azevedo, no bairro 

Vila Célia, efetuando o patrolamento, roçada e colocação de material. Alegou que se faz necessária 

a manutenção, visto o estado que as vias se encontram, podendo ser atestado pelas fotos que 

encaminhou anexo ao pedido. No espaço para comentários adicionais, o autor citou que há um 

problema na rua em relação a um terreno, onde o morador colocou a cerca em cima da rua e não 

deixa a máquina passar. Disse, ainda, que houve reunião para fazer o calçamento e não se teve êxito 

e que é de extrema importância que seja feita a manutenção da via. Em votação, a Proposição foi 

APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 066/2021 de autoria das Vereadoras 

Daiani Maria e Marni Ediza Trentini Ledur, onde solicitam a criação da “Rua de Lazer” no 

Município de Cruzeiro do Sul, o que consiste na criação de mais um espaço público destinado à 

integração da família com a sociedade, promoção do lazer e da prática de esportes. Disseram que é 

sabido que a comunidade do bairro Glucostark não dispõe de um espaço específico para o lazer e, 

pensando nisso, propuseram que a administração viabilize a criação da “Rua de Lazer” 

determinando o fechamento de parte da rua Silvestre A. Siebenborn, que compreende o trecho que 

vai da EMEF Jacob Sehn até as dependências da antiga fábrica de calçados, em uma extensão total 

de 400 metros, para circulação de veículos automotores aos domingos e feriados, das 8h (oito horas) 

às 20h (vinte horas). Expressaram que esta proposição tem como objetivo proporcionar um melhor 

e maior espaço à prática desportiva e de lazer para a comunidade cruzeirense. Explanaram, ainda, 

que ao estabelecer o fechamento desta rua aos domingos e feriados das 8h (oito horas) às 20h (vinte 

horas), permitirá a grande afluência de pessoas a este local. Disseram acreditar que o poder público 

atenderá um anseio da comunidade por se tratar de um privilegiado lugar para o lazer, esporte e a 

convivência, ressaltando e informando a necessidade de garantir segurança às pessoas, sobretudo 

às crianças e animais de estimação, mas principalmente aos mais frágeis: pedestres, ciclistas, 

patinadores, pessoas com mobilidade reduzida, crianças e idosos, etc. Disseram ainda que, 

considerando que aos domingos e feriados o volume do tráfego de veículos automotores é 

substancialmente menor que durante os outros dias da semana, que existem outras alternativas para 



o deslocamento dos veículos, apresentaram a proposição solicitando a apreciação dos demais. 

Solicitaram, também, que a administração municipal faça um estudo se existe viabilidade de 

realização deste projeto em algum outro ponto da cidade, evitando assim aglomeração em um único 

bairro. No espaço para comentários adicionais, a autora, Vereadora Daiani Maria, explanou que a 

comunidade do bairro Glucostark reivindica um espaço, lembrando da solicitação da Vereadora 

Maísa, a qual solicitou uma praça. Disse que existia uma rua de lazer no centro e que, pensando 

nisso e pensando que existe um local legal e adequado para isso no bairro Glucostark, pela rua ser 

extensa e por pegar apenas uma casa, seria muito bom para a comunidade um espaço específico 

para lazer e esporte. Citou que a Administração deve fazer um estudo para encontrar um outro local 

que permita o fechamento para que seja contemplado da mesma forma e que foi pensando em 

domingos e feriados por não ter grande fluxo de veículos e não atrapalhar ninguém, sendo apenas 

mais um local interessante para os munícipes. A outra autora, Vereadora Marni Ediza Trentini 

Ledur, adicionou que pensando no propósito de lazer e de haver um local adequado para as crianças 

brincarem, a proposta é muito válida, principalmente por ser em domingos e feriados que não possui 

o fluxo de veículos como em dias de semana. Usou o exemplo do parque Theobaldo Dick, em 

Lajeado, e disse que como as obras da praça ainda não estão concluídas, é mais um local para a 

comunidade. Disse que a rua de lazer pode ser estendida para outros bairros, como no Passo de 

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

067/2021 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, solicitando que a Administração 

Municipal, através da Secretaria de Saúde e Saneamento, faça um questionamento (senso) da 

quantidade de cães e gatos em cada domicílio nos bairros e interior de nosso município. Expressou 

que o questionamento pode ser feito pelas agentes de saúde, as quais já fazem visitas periódicas e, 

assim, não irá onerar o Executivo Municipal. Disse que o questionamento terá como objetivo 

quantificar o número de animais e a procedência destes, se foram adotados de abrigos de adoção, 

encontrados na rua ou comprados. Ainda, de acordo com a Vereadora, os tutores dos animais devem 

ser questionados referente a idade, castração, situação de vacinas e se os animais saem para a rua. 

Citou que este questionamento (senso) é de suma importância para ser utilizado, posteriormente, 

para estudos abordando possíveis estratégias para a redução da população de animais de rua. A 

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

UNANIMIDADE. Proposição nº 068/2021 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, 

solicitando que a Administração Municipal, através do setor competente, auxilie a comunidade da 

Maravalha na reforma da antiga escola Luiza Enriqueta Ramos. Disse ser de suma importância para 

a comunidade, visto que o local servirá para reunião da comunidade, capela mortuária e local para 

exames médicos da população local através do atendimento do ESF. Citou que a comunidade já 



investiu mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), porém, em virtude da pandemia, não conseguiram 

evoluir os trabalhos, tendo em vista que os investimentos provinham de campanhas beneficentes 

com a venda de cartões de almoço e jantas. Salientou, ainda, o grande esforço do presidente da 

comunidade, senhor Sérgio Luís Cristilino, o qual está à frente da comunidade a cerca de 20 anos. 

Anexou imagens ao pedido para exemplificar. No espaço para comentários adicionais, o autor 

explanou que fica contente quando há pessoas que se dedicam pela comunidade, citando o senhor 

Sérgio Luís Cristilino que há mais de 20 anos, de acordo com o Vereador, faz um exímio trabalho. 

Relatou que o local foi cedido à comunidade e que foi feito um investimento de cerca de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Mencionou que a comunidade busca verbas provenientes de ações 

comunitárias e, que, em virtude da pandemia, não foi possível a promoção dessas ações. Disse, 

ainda, que foi uma reivindicação o auxílio da Prefeitura e que o local será utilizado de capela 

mortuária e no atendimento às pessoas da comunidade pela equipe da saúde municipal. Em votação, 

a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 069/2021 de autoria da 

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

competente, crie atrativos em no Município, como festivais de música, festivais de food truck, 

amostra de carros e motos antigos, eventos esportivos como corridas rústicas (atletismo), 

campeonatos de skate, ciclismo, entre outros. Disse se fazer necessário para proporcionarmos 

atrações no Município e que as pessoas não precisem se deslocar até Municípios vizinhos para isso, 

principalmente os jovens. Salientou que há lugares para isso, como o parque poliesportivo e a praça 

Dona Laura, quando estiver com as obras concluídas. Explanou que isso deve ser feito em momento 

pós-pandemia e que a Administração tem esse período para planejar e executar quando for possível. 

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

UNANIMIDADE. Proposição nº 070/2021 de autoria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, 

propondo que a Secretaria Municipal de Educação, proceda com estudo e posterior adaptações de 

sistemas de segurança nos educandários municipais. Solicitou, ainda, que ao mesmo tempo, se 

busque junto às autoridades policiais do CRPO-VT, a possibilidade de formação/treinamento para 

os servidores em educação. Expressou que a prevenção é o melhor remédio e que segurança se tem 

prevenindo e sabendo evitar o mal que está na iminência de acontecer. Justificou, relembrando do 

caso acontecido na cidade de Saudades/SC há alguns dias atrás. Disse que serve de justificativa, 

também, e mostra a importância da prevenção e do trabalho conjunto entre polícia e escola, o crime 

evitado pela polícia de São Paulo ainda na semana passada, através de medidas conjuntas. No 

espaço para comentários adicionais, o autor mencionou que os maiores bens estão nas escolas e que 

tratar de segurança, é imprescindível no momento. Disse que como desempenha sua profissão na 

rede municipal de educação de Lajeado, tem o conhecimento que os diretores foram chamados com 



o comandante do CRPO para traçar estratégias na questão da prevenção. Citou ser muito importante 

se fazer um estudo, primeiramente, para ver se há portões eletrônicos, câmeras de segurança, entre 

outros equipamentos essenciais. Disse que sabe que alguns Vereadores, como o Vereador Isidoro e 

a Vereadora Daiani, visitaram algumas escolas e que ele também conversou. Finalizou dizendo que 

a Secretaria de Educação deve traçar uma estratégia e se colocou à disposição da Secretaria para 

auxiliar por já estar inserido no processo, citando ser um serviço de inteligência com pessoas da 

comunidade, onde pode-se prevenir ações. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR 

UNANIMIDADE.  Proposição nº 071/2021 de autoria da Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur, 

solicitando que a Administração Municipal, através do Setor de Trânsito, proceda com a pintura 

dos quebra-molas localizados em toda a extensão da rua Frederico Germano Haenssgen. Justificou, 

alegando a necessidade da sinalização para a segurança dos motoristas que trafegam pela via. No 

espaço para comentários adicionais, a autora mencionou que gostaria de solicitar, também, a pintura 

das faixas centrais e laterais da via porque é uma estrada que possui há mais de 20 (vinte) anos e a 

pintura já está apagada. Disse que como já havia sido solicitado pelo Vereador Isidoro, na segunda 

Sessão de fevereiro, não poderia solicitar novamente, mas deixou seu pedido para que se estenda 

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

033/2021 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, requerendo que a Mesa Diretora envie 

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

frequentes faltas de água que ocorre no bairro Vila Célia, causando incômodos e até prejuízos aos 

munícipes que lá residem. No espaço para comentários adicionais, o autor mencionou que há um 

relato de um morador que ao lado da maçonaria, a água fica correndo da meia noite até a parte da 

manhã e, durante a tarde, não há água. Agradeceu ao senhor Dario Schneider pelo pronto 

atendimento. Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Requerimento nº 034/2021 de autoria do Vereador Celso Batista dos Santos, requerendo que a 

Mesa Diretora envie ofício ao DAER – Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, 

solicitando a elevação da RS-130, mais precisamente no trecho conhecido como curva da demanda. 

Solicitou, também, a colocação de novos bueiros. Justificou, alegando que quando ocorrem 

pequenas cheias do Rio Taquari, a água invade a estrada e impede o tráfego de veículos, causando 

incômodo e até prejuízos a quem necessita trafegar pelo local. No espaço para comentários 

adicionais, o autor relatou que é um problema antigo no Município, onde com pequenas cheias do 

Rio Taquari, fecha a via, impedindo motoristas de trafegar pelo local. Em votação, o Requerimento 

foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 035/2021 de autoria do Vereador 

Gustavo Henrique Richter, solicitando que seja enviado ofício à empresa RGE – Rio Grande 

Energia, solicitando que seja instalada rede de energia elétrica na rua Irineu Otto Weiler, que 



interliga a rua Jacob Afonso Lenhard e a rua Relindo Dullius, no bairro Passo de Estrela. Justificou, 

alegando que há novas residências na referida rua e não possui energia elétrica para colocação de 

postes e iluminação pública. O autor não teve comentários adicionais. Em votação, o Requerimento 

foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Pedido de Informações nº 009/2021 de autoria do 

Vereador Demétrios Karol Lorenzini, solicitando que a Administração Municipal, através do setor 

competente, informe a esta Casa, qual a empresa responsável pelo recolhimento de lixo no 

Município, bem como, quais são suas obrigações contratuais. Sugeriu, também, uma reunião entre 

o Poder Legislativo, Executivo e a empresa responsável pelo recolhimento de lixo no Município, 

para repassar as demandas dos munícipes e tirar todas as dúvidas pertinentes. Justificou o pedido, 

alegando que a maioria dos Vereadores estão tendo demandas no quesito recolhimento de lixo e 

disse são necessárias informações e diálogo para que sejam desenvolvidas estratégias para resolver 

esse problema. No espaço para comentários adicionais, o autor expôs que todos os Vereadores 

possuem demanda desde o início do ano e que é necessário ter um canal mais rápido para solucionar, 

dizendo que não é necessária toda semana fazer comunicados oficiais, mas sim, ter um contato 

direto com responsáveis, facilitando o trabalho da empresa, dos recolhedores, da Administração e 

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

EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA: Vereador Isidoro José Weschenfelder: 

Iniciou saudando o Presidente, demais Vereadores e servidores da Casa. Prestou suas condolências 

à família Weiand, em especial a filha Simone Inês Schmidt e ao seu colega Vereador José André 

Schmitt, pela perda do senhor Evaldo Weiand, e deixou 1 (um) minuto de seu tempo em 

homenagem. Parabenizou as ideias trazidas à Sessão, como rua do lazer e a solicitação da Vereadora 

Vanessa, de trazer eventos à cidade. Disse ser válido o pedido do Vereador Celso Batista dos Santos 

sobre a curva da demanda, citando que se teve vários Prefeitos, vice-Prefeitos e Vereadores, e 

sempre falou-se muito na demanda, dizendo que deveria fazer uma elevação de cerca de 1 (um) 

metro para não trancar a via, que, de acordo com o Vereador, é muito importante. Agradeceu a 

aprovação de todos os seus pedidos e disse ter orgulho de estar participando de um seleto grupo de 

Vereadores, os quais sempre estão com ideias novas para o bem da comunidade. Disse que quando 

vai deitar à noite, sempre pensa no que irá fazer no outro dia e acorda pensando onde irá ir, citando 

que o trabalho do Vereador começa de manhã e vai até à noite, quando está na cama, pensando no 

que pode fazer. Disse, ainda, que o trabalho do Vereador não é em duas semanas, no dia que estão 

em Sessões, mas sim, todos os dias. Relatou que faz uma visita diária por bairro e que não divulga 

tudo que faz, como a substituição de um poste, o diálogo com moradores, estradas com problema. 

Mencionou que gostaria de deixar um recado ao povo cruzeirense, no sentido de quando acorda, 

está pensando neles e está sempre à disposição para ouvir os anseios em busca de melhorias e que 



todos os Vereadores estão fazendo um excelente trabalho. Se colocou à disposição da comunidade 

para que o chamem e levem críticas e sugestões para melhorias na cidade. Disse que os 4 (quatro) 

anos são longos e que irá apresentar muita coisa ainda. Relatou que esteve no Loteamento Popular 

no dia de ontem, onde foram feitas melhorias em algumas ruas. Vereadora Marni Ediza Trentini 

Ledur: Iniciou desejando boa noite à todos, agradeceu a aprovação dos pedidos realizados e disse 

que tudo que solicita à Administração, é pensando em uma qualidade de vida melhor para todos os 

munícipes de Cruzeiro do Sul. Expôs que na Sessão Extraordinária ocorrida na semana passada, 

destinada a aprovação de Projetos de Lei das empresas Amalfi e Doaço, de acordo com a Vereadora, 

Amalfi que já está instalada e Doaço que se instalará no município, ambas do Distrito Industrial. 

Mencionou a importância de manter as empresas no município, além de trazer novas, como a 

empresa Amalfi, com um grande número de funcionários e que, segundo a Vereadora, tem uma 

grande responsabilidade, juntamente com a empresa Doaço que irá gerar muitos empregos. Relatou 

que solicitou, na Sessão anterior, um laudo sobre o ocorrido no Arroio São Rafael e agradeceu ao 

setor do meio ambiente municipal por ter disponibilizado, citando esperar que sejam tomadas as 

devidas providências para que não ocorra novamente. Referente ao Projeto de Lei nº 024-01/2021, 

disse ser muito importante pela arrecadação do município ser grande parte proveniente da 

agricultura e que o agricultor ganhar auxílio de 50% (cinquenta por cento) do valor da hora 

máquina, é muito bom, principalmente pelo período que está se vivendo. Mencionou que a rua do 

lazer é algo muito legal no tocante à socialização das pessoas da comunidade e citou que gostaria 

que isso se estendesse a outros bairros, pensando no bem estar das pessoas. Vereadora Daiani 

Maria: Iniciou sua fala saudando o Presidente Gustavo, demais Vereadores e servidores. Falou 

sobre a educação, dizendo que todos estavam apreensivos sobre o retorno das aulas e que tirou um 

tempo na semana para visitar as EMEIs do Município, não conseguindo visitar somente a EMEI de 

São Rafael, o que fara logo na sequência, segundo a Vereadora. Disse que a receptividade foi muito 

boa e que as creches estão limpas, organizadas e que as professoras e funcionárias estão contentes. 

Mencionou que presenciou a chegada e saída de crianças e a satisfação dos pais e disse ter ficado 

muito feliz por isso. Parabenizou o Prefeito João Dullius e a equipe da educação, frisando que em 

todas as creches mencionaram a boa relação e o atendimento das demandas pela pasta da educação. 

Relatou que a adesão não está tão grande pela questão de os pais não terem como levar e buscar em 

virtude de ser meio período. Disse que conversou com o coordenador do transporte, o que de acordo 

com a Vereadora, também era uma preocupação, e a passaram que estão conseguindo adequar, 

citando, inclusive, que o coordenador fez o trajeto com os motoristas para ver se o planejamento 

inicial tenha sido atingido. Referente a rua de lazer, mencionou que o bairro Glucostark merece e 

que, caso exista a possibilidade, outros bairros também devem ser contemplados. Disse que a 



Vereadora Maísa havia solicitado uma praça no bairro e que talvez no momento não seja possível, 

mas que irá torcer para que logo seja. Citou que a rua de lazer irá atender um anseio da comunidade 

e que não irá impedir acesso de ninguém e que não impedirá o direito de ir e vir de ninguém também, 

mas que irá agregar ao Município. Relatou que existe um projeto de uma praça ao lado da escola, 

com um brinquedo que a Administração anterior ganhou e que terá acesso aos finais de semana. 

Comentou a respeito do Requerimento do Vereador Isidoro, dizendo que fizeram um abaixo-

assinado na rua João Rafael Azambuja para solicitar que seja feita uma reunião com o Legislativo, 

Executivo e representantes do bairro, pela questão da falta de água. Disse que o trouxe e irá ver 

como poderá proceder. Mencionou que, como foi feita uma solicitação de reunião com a Corsan 

em fevereiro e até o momento não responderam, é interessante esse reforço e que talvez, agora, eles 

venham. Relatou que foi recebido um ofício em que o Vereador Demétrios foi indicado como líder 

de governo, citando que era a líder de governo anteriormente e que acabou se reunindo com o 

Prefeito e viu que não conseguia mais aliar suas funções de Vereadora e líder de governo, optando 

por pedir o desligamento para que não fossem feitas leituras diversas de seus atos de Vereadora e 

de política. Disse que desta forma, consegue assumir seu cargo de Vereadora com a liberdade que 

a lei lhe ampara e com o empenho que o povo deseja, mantendo seus ideais. Agradeceu ao Prefeito 

João Dullius e à equipe da Administração pela oportunidade e aos demais Vereadores que 

entenderam, apoiando ou criticando. Desejou boa sorte ao Vereador Demétrios. Referiu-se à 

vacinação dos professores, dizendo que alguns Municípios já iniciaram a imunização e que tem 

uma questão judicial no STF que interrompeu algumas vacinações. Citou, ainda, que os Municípios 

de Lajeado e Arroio do Meio iniciaram a vacinação. Relatou que em conversa com a Secretaria de 

Educação do Município, lhe disseram que estão fazendo um levantamento para ver quantos 

professores precisarão se vacinar, dizendo que o problema é o número de doses que estão chegando 

no Município. Disse que espera que o quanto antes os professores sejam vacinados para que possam 

desempenhar suas atividades com mais segurança. Referente ao projeto sobre hora máquina, 

parabenizou a Administração pelo incentivo e explanou que o agricultor não quer muito, mas 

apenas alguns serviços como acesso às propriedades e disse ser muito bom que a Administração 

visualizou isso e proporcionou o incentivo à classe. Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn: 

Iniciou saudando o Presidente Gustavo, Vereadores e servidores. Citou que solicitou à 

Administração Municipal a disponibilização de um canal para denúncias de água parada, visando 

evitar a proliferação da dengue já que está em alta, relatando que em Bom Retiro do Sul houve uma 

morte. Disse que no Município já teve casos e que deve-se ficar em alerta. Referente à sua 

solicitação sobre o censo dos animais, disse ser muito importante saber quantos animais as pessoas 

tem em casa, nos bairros e interior, para saber como está a situação dos animais no município, como 



vacina e castração, o que, de acordo com a Vereadora, será importante para futuras etapas em 

relação aos animais, já que vem aumentando a quantidade de animais abandonados na cidade. 

Mencionou que a castração é a melhor forma para diminuir o número de animais de rua. 

Parabenizou as pessoas que se sensibilizam com a causa e trabalham em prol desses seres vivos. 

Vereador Demétrios Karol Lorenzini: Iniciou desejando boa noite à todos e relatou que no dia de 

hoje inicia o seu período como líder de governo. Agradeceu a Vereadora Daiani Maria pelas 

palavras e disse entender suas considerações. Relatou que quando foi procurado pelo Prefeito, 

expôs que faria o trabalho de conciliador, conversando com os demais Vereadores, voltando ao caso 

de seu primeiro pronunciamento, quando disse que não gostaria que tivesse situação e oposição. 

Citou que irá trabalhar dentro de seus princípios ideológicos e seus posicionamentos. Explanou que 

sempre terá opiniões adversas e que é necessário isso. Expôs que é de grande valia a solicitação da 

Vereadora Maísa, sobre o censo dos animais e, que, poder-se-ia unir outro pedido, da Vereadora 

Daiani, da aquisição de tablets, o que, de acordo com o Vereador, facilitaria o trabalho de 

levantamento. Referente à sua liderança de governo, explanou que os demais Vereadores podem 

contar com sua pessoa. Disse que com as chuvas, as estradas estão bem prejudicadas e que está se 

resolvendo isso aos poucos. Comentou que, como foi repassado pelo Secretário de Administração, 

que no ano passado foi dado uma atenção especial ao condomínio da Dállia, em sua visão, no 

momento seria oportuno dar uma atenção às estradas, dizendo ser de suma importância deixar as 

estradas em dia por ser a questão mais urgente no momento. Mencionou que se propõe, como líder 

de governo, em fazer esse pedido. Solicitou que seja feita uma indicação na próxima Sessão para 

que se inicie as manutenções nas divisas do Município, na localidade de Sampaio, no trajeto entre 

o salão Quinot e a divisa com Santa Clara do Sul. Relatou, ainda, que o trecho está esquecido. 

Referente a rua de lazer, disse ser muito válido e que até a Avenida Paulista é fechada aos domingos, 

citando que caso não seja possível fechar no Município, devem ser repensadas algumas coisas. 

Parabenizou as autoras, Vereadoras Daiani e Marni, e disse que seria um local muito bom para a 

comunidade. Comentou sobre o seu pedido de segurança nas escolas, dizendo que prevenir é o 

melhor remédio e que as escolas devem estar prevenidas. Citou, ainda, que é necessário ter 

informações sobre as escolas. Colocou-se à disposição da Secretaria da Educação para intermediar 

contato com o CRPO, citando que como desempenha cargo de professor na rede municipal de 

educação de Lajeado, tem o conhecimento por estarem encaminhando algumas demandas nesse 

sentido. Parabenizou a Administração pelo projeto de incentivo aos agricultores, citando ter certeza 

que tendo uma regulamentação, os agricultores serão atingidos de forma correta. Frisou que não é 

sempre que se tem um incentivo tão grande em algum serviço. O Vereador Isidoro José 

Weschenfelder solicitou um aparte, concedido pelo Vereador Demétrios Karol Lorenzini. O 



Vereador Isidoro José Weschenfelder explanou que é muito importante a segurança nas escolas e 

que os professores representam os pais. Ainda, comentou sobre o projeto de lei de incentivo aos 

agricultores, parabenizou à Administração pelo presente projeto e agradeceu o senhor Sérgio Luis 

Cristilino por ter o atendido. Presidente Gustavo Henrique Richter: Iniciou saudando a todos 

presentes e comentou acerca de sua Indicação que solicita melhorias na estrada geral de Linha 

Nova, citando que é um problema recorrente e unânime. Disse que, em conversa com o Vice-

Prefeito João Celso Führ, o mesmo lhe passou que as máquinas estão sendo consertadas e que, de 

acordo com o Secretário de Administração Volmir Dullius, é inviável extrair material da Saibreira 

do Município, sendo a falta de material, um grande problema. Disse que o Executivo deverá 

encontrar alguma solução para isso. Acerca do Projeto de Lei nº 023-01/2021, mencionou que é 

uma questão fundamental por trata-se de saúde e que deve divulgar a parceria para que as pessoas 

que sofram, possam ser beneficiadas do programa. Sobre o Projeto de Lei nº 024-01/2021 que dá 

incentivo aos agricultores, de 50% (cinquenta por cento) de hora máquina, expôs ser muito 

importante e fundamental visto a importância da agricultura no Município. Disse que o Projeto de 

Resolução da AVAT se trata apenas de uma questão de ajustes, mas que o valor é pago desde 2010. 

Falou, ainda, sobre o seu Requerimento à RGE para instalação de energia elétrica na rua Irineu Otto 

Weiler, dizendo ter feito o mesmo pedido na gestão anterior e, que infelizmente, não foi atendido. 

Explanou ser muito importante a iluminação às pessoas que precisam transitar nas ruas à noite. Em 

relação à vacinação dos professores, disse que é algo que vem defendendo e que, em sua visão, 

deve ser colocado em prática o quanto antes, dentro das possibilidades. Referiu-se ao Projeto de 

Resolução dos Vereadores Demétrios, Daiani e Marni, que teve votos desfavoráveis. Disse que o 

Vereador Demétrios, na oportunidade, comentou sobre o Município de Santa Clara do Sul, que o 

Município vizinho se desenvolvia por ter sessões semanais. De acordo com o Presidente, se vê em 

alguns Municípios um avanço mais significativo, em outros nem tanto, e que serve para o próprio 

Município de Cruzeiro do Sul, onde algumas Administrações avançam mais e outras não, citando 

depender de questão de gestão para o Município evoluir. Explanou que quando o gestor é 

capacitado, a tendência do Município evoluir, é maior. Disse que todos os Vereadores estão fazendo 

sua parte, fazendo seus pedidos, trazendo as demandas da população. Solicitou, ainda, que o 

servidor Alan providencie o número de indicações, proposições, pedidos de informações, 

requerimentos, para se ter uma ideia do número de demandas que foram trazidas até à Casa 

Legislativa. Comentou que houve comentários de que os Vereadores achavam muito trabalhar uma 

hora por semana e que só queriam o salário, dizendo que todos sabem que não é a realidade. O 

Vereador Isidoro José Weschenfelder pediu aparte, concedido pelo Presidente Gustavo Henrique 

Richter. O Vereador Isidoro José Weschenfelder disse que se reuniões resolvessem, o país estaria 



bem melhor, pois há muitas reuniões e poucas ações para fazer a diferença. Por fim, o Presidente 

Gustavo Henrique Richter disse que todos os Vereadores continuarão realizando um trabalho 

excelente.  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 02 (dois) de junho de 2021, quarta 

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