
 

ATA Nº 009/2021 

 

Aos 12 (doze) dias do mês de maio de 2021 (dois mil e vinte e um), às 18 horas (dezoito horas), 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 extraordinariamente o Poder Legislativo. O 

Presidente GUSTAVO HENRIQUE RICHTER iniciou a Sessão saudando a todos e invocando o 

nome de Deus e em seguida passou à ordem do dia. 

ORDEM DO DIA:  Projeto de Lei nº 021-01/2021 do Poder Executivo que AUTORIZA O 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A CONCESSÃO DE USO DE ÁREA DE 

TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMPRESA AMALFI 

INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. Em discussão, o Vereador Isidoro José Weschenfelder 

citou que foi fazer uma visita na empresa e explanou que a área que a empresa ocupa atualmente, 

têm muitas coisas ao redor, como a parte de eletricidade, estacionamento para caminhões, dizendo 

que, realmente, a parte estrutural está pequena. Disse que tem uma área ao lado e que deve se avaliar 

se realmente é necessário, mas, que, a empresa possui 110 (cento e dez) funcionários e que são 

poucas que possuem essa quantidade no Município. Citou que foi lhe passado que será feita mais 

uma empresa ao lado para dar continuidade a fabricação de pães, bolos e que a atual fabricará 

massas. Mencionou que a questão dos combustíveis, como foi explanado pela empresa, realmente 

está muito próximo à empresa. Relatou achar válido e que espera que a empresa invista no 

Município. O Vereador Demétrios Karol Lorenzini mencionou a importância em se manter e apoiar 

as empresas que querem investir e expandir no Município, principalmente em uma época difícil 

como a que está se passando. A Vereadora Daiani Maria relatou que na quinta-feira passada, o 

Secretário Estadual do Desenvolvimento Econômico esteve em Cruzeiro do Sul e, que, no dia de 

hoje, estiveram em Porto Alegre, ocasião em que o mesmo relatou que a empresa procurou o estado 

e estão buscando os valores de financiamento que o estado está oferecendo para apoiar as empresas. 

O Presidente Gustavo Henrique Richter, disse que o apoio às empresas é fundamental e, como a 

empresa explanou na reunião de segunda-feira, existem exigências de normas técnicas. Citou, 

ainda, que a empresa possui 110 (cento e dez) empregos e que o Município não pode perder uma 

empresa desse porte. Relatou que o CODECRUZ (Conselho de Desenvolvimento de Cruzeiro do 

Sul) propôs uma permuta, mas, que, como os proprietários relataram, não seria possível. Disse 

acreditar ser viável dar o apoio, pois a empresa pretende expandir e, para isso, precisa da cessão 

dessa área de terra. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto de 

Lei nº 022-01/2021 do Poder Executivo que AUTORIZA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 

DE ATENDENTE DE SERVIÇOS GERAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em 

discussão, o Vereador Isidoro José Weschenfelder relatou que quando se fala em contratação, pensa 

muitas vezes sobre isso e que acredita que hoje a Prefeitura é uma das maiores empresas do 

Município. Disse, também, acreditar que essas pessoas que estão representando a todos nos cargos, 

estejam fazendo um bom trabalho. Contudo, disse que são até 10 (dez), o que, segundo o Vereador, 

irá aumentar bastante o orçamento. Citou que receberam o Secretário de Administração e Finanças, 

Volmir Dullius, e que o mesmo relatou que o orçamento está bem difícil para a Prefeitura. Disse 



que vê alguns desencontros nessas informações, mas que, ao mesmo tempo, tem-se hoje 7 (sete) 

escolas municipais e 6 (seis) creches, o que, tendo 10 (dez) contratações, não daria 1 (uma) por 

escola, dizendo que jamais se deixará de investir em educação e que a única questão que deve-se 

observar, é o orçamento do Município. A Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur citou que em 

virtude da pandemia, deve-se ter um pouco mais de cuidado com higienização e limpeza das escolas 

e creches, visto que as crianças podem se descuidar e encostar nas coisas. Disse que, apesar disso, 

irá onerar o Município, pois são 10 (dez) pessoas contratadas, citando que há lugares onde pessoas 

estão “se batendo umas nas outras”. Explanou, ainda, que isso vai ao desencontro do que o 

Secretário falou, que não haveria dinheiro para fazer investimentos. Referiu-se às estradas, dizendo 

acreditar que todos foram cobrados pelos munícipes, citando que as mesmas estão intransitáveis e 

não há material e nem dinheiro para investir. Enfatizou que o projeto é importante, mas que, o 

Município deve pensar em outras áreas, como a estrada, que, segundo a Vereadora, afeta 

diretamente aos munícipes. A Vereadora Daiani Maria explanou que conversou com os servidores 

da Secretaria de Educação para entender o projeto, citando que é importante saber o que está sendo 

votado, e que foi lhe passado que não são 10 (dez) pessoas que serão contratadas, mas sim, em um 

primeiro momento, 4 (quatro) pessoas, pois existem 2 (duas) licenças de gestantes e 2 (duas) 

licenças de saúde. Citou que poderão ser contratadas até 10 (dez) pessoas em virtude das exigências 

dos protocolos da covid-19. Mencionou que o processo simplificado será feito com exigências 

mínimas, como ensino fundamental que dará 1 (um) ponto e ensino médio 2 (dois) pontos, citando 

como exemplo. Relatou que poderá ser exigido experiência e que contará pontos também e, que, 

segundo lhe passaram, estavam precisando dessas pessoas em virtude de as escolas voltarem e a 

exigência de higienização é muito alta. Enfatizou a preocupação de onerar as finanças, visto o que 

passaram de que a situação do Município é muito difícil, mas que como foi passado, há a 

necessidade destas contratações. O Vereador Demétrios Karol Lorenzini mencionou que foi 

procurado por diretores de escolas para auxiliar nessa questão, visto que possuíam servidores que 

já tinham programado licenças gestantes, dizendo que vai ao encontro das informações dos demais 

Vereadores. Explanou que é necessário o investimento, mas que poderia ser feito primeiramente até 

5 (cinco) e, após, de uma em uma conforme a necessidade. Citou, também, que todos devem se 

recordar da reunião onde foi explanado que não há dinheiro, dizendo que para alguns setores tem e 

outros não e deixou o questionamento aos demais sobre isso. Encerrou dizendo que o projeto é de 

grande valia. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Nada mais havendo 

a tratar, o Presidente Gustavo Henrique Richter encerrou a Sessão e convidou a todos para a Sessão 

Ordinária a realizar-se no dia 19 (dezenove) de maio de 2021, quarta – feira, no horário das 18 

horas 30 minutos (dezoito horas e trinta minutos).  
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