
 

ATA Nº 008/2021 

 

Aos 05 (cinco) 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 

007/2021 da Sessão Ordinária de 28 de abril de 2021. Os vereadores receberam a ATA com 

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

EXPEDIENTE: Requerimento do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, datado em 05 de 

maio, pelo qual solicitou a retirada do Requerimento nº 031/2021 de sua autoria da Sessão Ordinária 

de 05 de maio para ajustar o texto da matéria, atendendo recomendação da Assessoria Jurídica da 

Câmara de Vereadores. Ofício de Gabinete nº 067/2021 do Prefeito Municipal, datado em 05 de 

maio, pelo qual encaminhou o Veto nº 002-01/2021 à Emenda Aditiva nº 001/2021 referente ao 

Projeto de Lei nº 016-01/2021, em regime de urgência, nos termos do artigo 66, IV, do Regimento 

Interno. Solicitou ainda, no ofício, espaço antes do início da Sessão Ordinária que a Assessoria 

Jurídica do Poder Executivo explanasse sobre a razões do veto. Ofício de Gabinete nº 068/2021 

do Prefeito Municipal, pelo qual respondeu o Requerimento nº 025/2021 da Vereadora Vanessa de 

Jesus, encaminhado pelo ofício nº 085/2021 da Câmara de Vereadores. Informou, no ofício, que o 

processo licitatório para o transporte escolar encontra-se em andamento. Acerca da colocação da 

Vereadora referente ao valor de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais) pagos à empresa 

de turismo Barcelos no ano de 2020, informaram que durante o referido ano letivo houveram aulas 

do dia 20 de fevereiro de 2020 à 21 de março de 2020 e do dia 13 de outubro de 2020 à 31 de 

dezembro de 2020, totalizando 89 (oitenta e nove) dias letivos e durante esses dias os alunos 

usufruíram do transporte escolar. Indicação nº 038/2021 de autoria do Vereador Isidoro José 

Weschenfelder, indicando que a Administração Municipal, através do setor competente, faça a 

instalação de um redutor de velocidade, do tipo quebra-molas, na rua Albino Fleck, esquina com a 

rua Silvestre Aloísio Siebenborn, no bairro Glucostark. Justificou, alegando a alta velocidade que 

os veículos, principalmente caminhões e ônibus, passam pelo trecho, oferecendo riscos aos 

pedestres e crianças que brincam no local. Indicação nº 039/2021 de autoria do Vereador Demétrios 

Karol Lorenzini, indicando que a Administração Municipal, através do Setor de Trânsito, faça a 

instalação da placa de sinalização da Estrada Oscar Weiler, na localidade de Picada Aurora. 

Justificou que o pedido é pertinente visto que a Lei foi sancionada pelo Prefeito no dia 02 de março 

e até o momento a placa não foi instalada. Indicação nº 040/2021 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 lixeiras nas localidades do interior do Município. 

Justificou o pedido, alegando que o caminhão de lixo passa a cada 15 dias e sem horário certo. 

Frisou, ainda, que os moradores colocam seu lixo na beira da estrada e, muitas vezes, antes do 

caminhão passar, os cães acabam rasgando as sacolas e espalhando o lixo. Indicação nº 041/2021 

de autoria da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, indicando que a Administração Municipal, 



através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, faça a colocação de iluminação em poste 

existente nas proximidades da casa nº 140, na rua da Pedreira, bairro Vila Rosa. Justificou o pedido, 

alegando a necessidade de haver iluminação pública no local para a segurança dos moradores. 

ORDEM DO DIA:  Veto nº 002-01/2021 à Emenda Aditiva nº 001/2021 referente ao Projeto 

de Lei nº 016-01/2021 do Poder Executivo. Em discussão, o Vereador Demétrios Karol Lorenzini 

explanou que a emenda foi aprovada em comum acordo, na última Sessão Ordinária, onde todos 

acharam, segundo ele, que estavam fazendo algo positivo. Citou que, infelizmente, a legislação os 

“poda” e disse se sentir triste pela situação. Disse, também, que no Brasil, muitas coisas boas são 

atrapalhadas, referindo-se ao Projeto de Lei da Vereadora Maísa que foi vetado. Mencionou que se 

fossem contra o veto, na próxima Sessão poderiam sofrer alguma sanção administrativa, o que 

despenderia recursos. Citou que, na sua opinião, a emenda não é inconstitucional, mas que, perante 

todos os argumentos, deve-se pensar. A Vereadora Daiani Maria disse que achou louvável a emenda 

proposta, aprovada por todos, e que a escolaridade é muito importante. Citou que, antigamente, o 

acesso aos estudos era um pouco mais difícil e nem todos tinham a oportunidade porque precisavam 

trabalhar. Citou, também, que na atualidade há outros caminhos para se conseguir, como EJA 

(Educação para Jovens e Adultos), entre outras formas. Mencionou que ficou um pouco chateada 

com a maneira que o veto deu entrada na Casa Legislativa, o horário que chegou, dizendo ser 

estranho, porque a emenda não foi proposta para afrontar a Administração e o jeito que o veto deu 

entrada, segundo a Vereadora, se sentiu afrontada. Disse, ainda, que não teve tempo hábil e que 

pareceu intencional, mas que espera que não tenha sido. Explanou que também não concorda com 

o veto e disse achar muito positivo que está sendo analisado alterações na Lei Orgânica para deixa-

la mais específica, não tendo tantas interpretações. Relatou que é uma pena, mas que se a 

Administração acha que é inconstitucional, é a opinião deles e que está tudo certo. O Vereador 

Isidoro José Weschenfelder iniciou dizendo que se vive em um país onde se valoriza pouco quem 

se deveria valorizar muito, que são os professores, enfatizando a presença do Vereador Demétrios, 

que é professor e lembrando de sua esposa, que também é professora. Questionou se é correto o 

que ocorre nas escolas, onde muitas vezes alunos tomam conta da sala de aula, bem como, a 

desvalorização salarial e a desmotivação dos professores. Disse que todos votaram a favor da 

emenda, mas que pode-se fazer uma comparação, pois os valores não são pregados, segundo ele, 

estão na contramão. Citou que os Vereadores irão longe ainda e que Cruzeiro do Sul pode confiar 

neles. Relatou esperar que o Executivo avalie suas colocações, enfatizando que a população de 

Cruzeiro do Sul elegeu os Vereadores e, que, irão honrar seus votos, mesmo que, fazendo uma 

analogia, as vezes venha uma onda e os coloque de volta na areia. A Vereadora Marni Ediza Trentini 

Ledur explanou que como contribuiu na emenda do Vereador Demétrios e da Vereadora Daiani, 

não podia deixar de dar sua opinião a respeito, dizendo ter ficado muito feliz quando todos os 

Vereadores concordaram com a emenda, o que mostra que está se pensando para a frente. Disse, 

também, que a pressa em colocar o veto em votação é um pouco contraditório, pois a proposta de 

Sessões semanais não foi vista com bons olhos e, agora, de uma semana para a outra, precisam 

aprovar um veto sem ter tempo de ler e conseguir digerir tudo que estava escrito, sendo que a 

intenção da emenda, segundo a Vereadora, foi qualificar as pessoas que trabalham na Prefeitura. 

Mencionou que, sendo inconstitucional e o Poder Executivo alegando isso, a deixa triste saber que 

o Poder Legislativo possa sofrer alguma sanção ou penalidade em função disso. O Presidente 

Gustavo Henrique Richter explanou que a escolaridade é fundamental e que já é exigida em quase 

todos os cargos, mas que, existem leis e questões de interpretações. Disse que se deve trabalhar em 



harmonia e que não está tendo essa harmonia entre os poderes. Na sua opinião, deve-se sentar, o 

quanto antes, e ajustar essas questões. Referiu-se ao que disse o Vereador Isidoro e que todos estão 

no Poder Legislativo para representar a comunidade, dizendo todos estão fazendo sua parte e que 

cabe ao Poder Executivo fazer sua parte também. Na votação, a Vereadora Daiani disse que, muito 

embora apoie a importância da escolaridade, vota contra a emenda se a Administração Municipal 

alega que ela é inconstitucional. O Vereador Demétrios, em votação também, disse que se o Poder 

Executivo julga e emenda inconstitucional, mesmo como professor, defendendo a educação, em 

suas palavras, com unhas e dentes, vota contra a sua emenda. Em momento anterior à votação, o 

Presidente Gustavo Henrique Richter comunicou que os Vereadores deveriam votar a favor para 

manter a Emenda ou contra para acatar o Veto do Poder Executivo e a Emenda ser rejeitada. Em 

votação, a Emenda foi REJEITADA e o Veto foi MANTIDO POR UNANIMIDADE. Projeto 

de Lei nº 019-01/2021 do Poder Executivo que AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL A EFETUAR A CONCESSÃO DE USO DE ÁREA DE TERRENO PARA 

INSTALAÇÃO DA EMPRESA PRÓSPERA AGRÍCOLA LTDA. Em discussão, o Vereador 

Demétrios Karol Lorenzini disse achar muito válido o projeto, pois se trata de expansão de uma 

empresa já instalada no Município. Citou que, como já frisou em projetos anteriores, não se pode 

perder as empresas existentes e que se deve tentar buscar mais. Relatou que teve a oportunidade de 

visitar a empresa, onde foi bem recebido, e pôde ver como funciona o trabalho, dizendo que 

precisam de espaço, mencionando que o Município fez muito bem em ceder essa área para que a 

empresa possa crescer e, consequentemente, o Município cresça também. O Presidente Gustavo 

Henrique Richter disse que desde a gestão passada, frisa a importância da Administração, 

juntamente com os Vereadores, buscar empresas, mas também valorizar quem aqui já se encontra. 

Relatou que muitos empresários se queixam que o Município tenta buscar empresas e acaba 

esquecendo quem está aqui. Citou que é uma empresa que está pedindo auxílio para o crescimento 

e que é viável que o Executivo, bem como os Vereadores, deem essa oportunidade. O Vereador 

Isidoro José Weschenfelder mencionou que é essencial valorizar a empresa, o crescimento, visto 

que são originárias do Município. Disse, também, que as empresas devem ser ouvidas não somente 

na cedência de área, mas na questão estrutural também, citando a questão do Distrito Industrial.  

  Em votação, o Projeto foi APROVADO DE FORMA UNÂNIME POR MAIORIA 

ABSOLUTA. Projeto de Lei nº 020-01/2021 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 DOAÇO 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DOBRAS E PERFIS LTDA. Não houve discussão acerca do 

Projeto. Em votação, o Projeto foi APROVADO DE FORMA UNÂNIME POR MAIORIA 

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

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

RENUMERA O PARÁGRAFO ÚNICO PARA §1º E ACRESCE O §2º NO ART. 9º DO 

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES PARA ALTERAR A 

PERIDIOCIDADE DAS SESSÕES. Em discussão, o Vereador Demétrios Karol Lorenzini 

mencionou que o Projeto de Resolução se sua autoria, acompanhado pelas Vereadoras Daiani Maria 

e Marni Ediza Trentini Ledur, onde propuseram que as reuniões da Câmara de Vereadores fossem 

realizadas semanalmente. Disse que deu tempo de todos refletirem e que está com os demais. A 

Vereadora Daiani Maria disse ser louvável, parabenizando o colega Demétrios pela iniciativa. Citou 

que com Sessões semanais, evitaria o que ocorreu no dia de hoje, pois, segundo a Vereadora, se o 



veto não entrasse hoje, entraria somente daqui 15 (quinze) dias e a Administração tinha um pouco 

de pressa. Disse, também, que entram projetos que poderiam ser baixados para estudo e muitas 

vezes não são porque têm Sessões somente em 15 (quinze) dias. Citou, ainda, que baixando os 

projetos para estudo, cada um teria mais tempo para estudar e que, da segunda-feira até quarta-

feira, são poucos dias para fazer análises, buscar informações. Referiu-se, também, que é 

importante para não serem apresentadas emendas inconstitucionais e evitar situações como ocorreu 

no dia de hoje. O Vereador José André Schmitt explanou que, na sua opinião, não há necessidade 

de Sessões semanais, pois, em sua visão, não existe uma demanda tão grande no Município. Disse, 

também, que se houver demanda, poderá ser convocada uma Sessão Extraordinária sem ônus. 

Citou, ainda, que tendo Sessões a cada 15 (quinze) dias a Administração não está conseguindo 

atender e que a cada 7 (sete) dias seria ainda pior. Enfatizou que não há necessidade de Sessões 

semanais por não haverem demandas. A Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur mencionou que 

possuindo Sessões semanais, irá ter uma agilidade na resolução dos pedidos e que não teriam tantas 

solicitações como tem a cada 15 (quinze) dias, seria mais diluído, não teriam Sessões tão extensas. 

Disse, também, que a Administração poderia olhar com maior carinho às solicitações, pois, segundo 

a Vereadora, muitas coisas que foram solicitadas, não são tão difíceis de atender, como pedidos no 

centro e interior. Citou que quando há projetos que deixam os Vereadores com dúvidas, poderão ser 

baixados para estudo pois na outra semana já poderá ser apreciado novamente. Em votação, o 

Projeto foi REPROVADO POR 5 VOTOS CONTRÁRIOS dos Vereadores Celso Batista dos 

Santos; Vanessa de Jesus; Maísa Aparecida Siebenborn; Isidoro José Weschenfelder e José André 

Schmitt e 3 VOTOS FAVORÁVEIS dos Vereadores Demétrios Karol Lorenzini; Daiani Maria e 

Marni Ediza Trentini Ledur. Proposição nº 056/2021 de autoria do Vereador José André Schmitt, 

solicitando que a Administração Municipal, através do setor competente, estude a viabilidade de 

implantar uma academia de ginástica ao ar livre, ou academia de saúde, junto à Escola Estadual de 

Ensino Médio São Miguel, bem como, em outras localidades do interior. Justificou a necessidade, 

alegando que as pessoas cada vez mais buscam qualidade de vida e prevenção de doenças através 

de atividades físicas. Para isso, a população do interior precisa se deslocar até o centro para 

frequentar academias, visto que fazer caminhada no interior é bastante perigoso pelas estradas não 

oferecerem segurança para esta modalidade. O autor não teve comentários adicionais. Em votação, 

a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 057/2021 de autoria da 

Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, solicitando que a Administração Municipal, através da 

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e da Secretaria de Estradas, coloque canos e faça melhorias 

na travessa Silvestre Aloísio Siebenborn, no bairro Gluscostark. Justificou a necessidade, alegando 

as condições atuais da referida via e a intenção de oferecer mais qualidade aos moradores e a quem 

transita pelo local. A autora não teve comentários adicionais. Em votação, a Proposição foi 

APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 058/2021 de autoria do Vereador Gustavo 

Henrique Richter, solicitando que a Administração Municipal, através do setor competente, faça a 

construção de uma Praça de Recreação no Loteamento Estrela do Sul, no bairro Passo de Estrela. 

Justificou a necessidade, alegando a intenção de propiciar um local adequado ao lazer dos 

moradores do Loteamento, principalmente, um espaço para as crianças se divertirem. No espaço 

para comentários adicionais, o autor explanou que a maioria dos loteamentos vem crescendo e não 

possuem um local específico para o lazer, principalmente das crianças. Disse, ainda, que o 

Município precisa olhar com bons olhos para essa situação. Em votação, a Proposição foi 

APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 059/2021 de autoria da Vereadora Daiani 



Maria, requerendo que a Administração Municipal, através da Secretaria competente, providencie 

melhorias no Posto de Saúde Dr. Pereira (Estratégia Saúde da Família), também conhecido como 

Posto Velho. Mencionou que o posto de saúde atualmente abrange as equipes dos ESF 1 e ESF 2, 

bem como atendimento odontológico e vigilância sanitária do nosso município e ressaltou que a 

estrutura física desta unidade possui apenas uma porta de entrada e saída, não havendo saída de 

emergência no local. Citou, no documento, que há janelas com vidros quebrados e dificuldade de 

abrir, cadeiras em estado precário e ar condicionado estragado. Outro ponto levantado pela 

Vereadora, é que a entrada da unidade também carece de reparo, tendo em vista que a maioria dos 

pacientes que utilizam o local são pessoas idosas. Solicitou que seja viabilizado a compra de uma 

câmara de conservação de vacinas, visto que ainda é utilizado geladeira de uso doméstico, e, caso 

haja falta de energia, o Município corre o risco de perder as vacinas existentes na unidade de saúde. 

Ainda, solicitou que seja viabilizado internet (wi-fi) para os funcionários, tendo em vista que 

atualmente as agentes de saúde se comunicam direto com as suas equipes, mandando fotos e 

mensagens diretamente da casa dos pacientes, no momento da visita, o que sem internet dificulta a 

agilidade do trabalho. No espaço para comentários adicionais, a autora explanou que a mais tempo 

já vem sido solicitado uma saída de emergência para a unidade de saúde, visto que possui somente 

uma saída. Citou que a rampa de acesso é bem complicada, já que o posto atende o interior e a parte 

odontológica outras partes da cidade. Disse que deve-se olhar com bons olhos a unidade de saúde 

em questão, pois na época em que trabalhou no local, já se questionava o que se faria se ocorresse 

algo. Mencinou que acredita não ser difícil viabilizar e que o custo não deve ser alto, sendo 

importante o investimento. Disse que as cadeiras existentes possuem capas que os próprios 

servidores fizeram e relatou, ainda, que possui ar condicionado estragado e outras situações 

complicadas. Referiu-se às vacinas, frisando que as mesmas são depositadas em geladeira de uso 

doméstico e, que, se faltar luz, pode gerar problemas. Relatou que se a geladeira atingir uma certa 

temperatura, a vacina precisa ser descartada pois não serve mais, o que gera um prejuízo enorme. 

Referente a internet wifi, disse que foi procurada por algumas agentes de saúde que a relataram que 

antigamente possuía a internet conectada nos celulares dos funcionários, pois, segundo a Vereadora, 

quando as agentes de saúde visitam as casas, muitas vezes mandam fotos de receitas, de 

machucados de pacientes, para encaixar alguma consulta mais rápida e, que, segundo informações, 

não teria mais tendo na unidade, o que acaba dificultando o trabalho das agentes e da equipe de 

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

060/2021 de autoria da Vereadora Daiani Maria, solicitando que a Prefeitura Municipal, por meio 

da Secretaria de Saúde, insira tablets na rotina de todos os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 

o que permitirá maior agilidade no trabalho dos profissionais. De acordo com a Vereadora, os tablets 

deverão estar sincronizados com o sistema utilizado por toda a equipe da rede. Com isso, em tempo 

real, será possível lançar todos os procedimentos feitos durante as visitas realizadas pelos agentes, 

otimizando o trabalho deles. A Vereadora mencionou que ao todo, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul 

conta com 17 (dezessete) Agentes Comunitários de Saúde, o que, se for pensado em investimento, 

não onera o Município e, sim, contribui para a agilidade e melhoria dos atendimentos. Citou que 

trabalho destes profissionais é muito importante e que os Agentes Comunitários de Saúde são o elo 

entre a comunidade e o posto de saúde, sendo por meio deles que as unidades têm o conhecimento 

do território e da demanda da população. Relatou que é de suma importância modernizar a forma 

de trabalharem para acolherem de forma mais eficaz o povo de Cruzeiro do Sul. No espaço para 

comentários adicionais, a autora frisou que Cruzeiro do Sul é um dos poucos Municípios que as 



visitas das agentes de saúde são feitas no papel. Disse que em função da pandemia, acredita que 

não estão pegando assinatura das pessoas. Explanou que já existe esse serviço em diversos 

Municípios e que, pelo que falou com a equipe da saúde, não são 17 (dezessete) agentes e sim 15 

(quinze) agentes atuantes. Mencionou que o investimento não é alto e que se dará uma maior 

agilidade ao serviço, visto que passarão as informações em tempo real. Citou, ainda que se dará um 

conforto maior às agentes de saúde que visitam todo o Município e são o elo entre o poder público 

e os munícipes. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição 

nº 061/2021 de autoria da Vereadora Vanessa de Jesus, solicitando que a Administração Municipal, 

através da Secretaria de Assistência Social e Habitação e em parceria com a ACICS, crie um 

programa chamado “balcão de empregos”. Segundo a Vereadora, o balcão de empregos será uma 

ferramenta onde o Município, em parcerias com empresas locais e da região, destacará as 

oportunidades de trabalho. Citou que o Município poderá designar um servidor, na Secretaria de 

Assistência Social e Habitação, para receber os currículos e efetuar o cadastro dos munícipes 

interessados. Além disso, mencionou o Município e a Câmara de Vereadores poderão disponibilizar 

em seus sites oficiais as vagas de empregos disponíveis. A Vereadora relatou, ainda, que em um 

cenário de crise sanitária e econômica que estamos enfrentando, onde muitas pessoas perderam 

seus empregos, um programa como esse é fundamental para buscar reposicionar os munícipes, 

dando oportunidade de trabalho. A autora não teve comentários adicionais. Em votação, a 

Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 062/2021 de autoria do 

Vereador Gustavo Henrique Richter, solicitando que a Administração Municipal, através do setor 

competente, busque alternativas para sanar o problema recorrente no que diz respeito às lixeiras. 

Mencionou que muitas lixeiras estão depreciadas, não sendo mais servíveis para o uso da 

população. Outro ponto, é a alegação de poucas lixeiras disponíveis por parte do Poder Executivo. 

Deste modo, sugeriu que a Administração Municipal faça um estudo sobre o caso, podendo buscar 

informações e ideias em outros Municípios, para encontrar uma solução definitiva. No espaço para 

comentários adicionais, o autor explanou que é um assunto que já vem sendo tratado desde o início 

do ano pelos demais Vereadores e disse acreditar que o Poder Executivo deva encontrar alguma 

solução. Citou que conversou com um morador do Município de Mato Leitão, onde o mesmo o 

relatou que a Administração Municipal colocou os servidores para fazerem as lixeiras em dias de 

chuva, onde não há o que fazer. Disse que Cruzeiro do Sul deveria seguir, pois em dias de chuva, 

os funcionários ficam no parque de máquinas sem ter o que fazer, visto que não conseguem sair 

para trabalhar nas estradas. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. 

Proposição nº 063/2021 de autoria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, propondo que a 

Administração Municipal, através dos setores competentes, produza uma campanha de divulgação 

do Programa Nota Fiscal Gaúcha. Citou que o Nota Fiscal Gaúcha é um programa que, por meio 

da distribuição de prêmios, visa incentivar os cidadãos e cidadãs a solicitar a inclusão do CPF na 

emissão do documento fiscal no ato de suas compras, bem como conscientizá-los sobre a 

importância social do tributo. De acordo com o Vereador, através do Programa, os cidadãos 

concorrem a prêmios em dinheiro, as entidades sociais por eles indicadas são beneficiadas por 

repasses e as empresas participantes reforçam sua responsabilidade social com o Estado, o 

Município e a sociedade gaúcha. Relatou que os principais beneficiados serão os Cruzeirenses e as 

entidades de nosso município que receberão os recursos diretamente. Sugeriu, ainda, que a 

Administração Municipal firme adesão ao programa específico em modelo semelhante ao adotado 

junto a Receita Estadual, por parte do Município de Santa Clara, onde quem consumir no município 



concorre a prêmios a exclusivos todos os meses do ano. No espaço para comentários adicionais, o 

autor disse que já fez uma solicitação parecida referente à campanha no próprio Município e, que, 

conversando com algumas pessoas, relataram que Santa Clara do Sul possui esse programa. Citou 

que no programa, há a opção para que quem cuide do sorteio, seja o estado, bastando fazer a adesão. 

Citou que Santa Clara do Sul disponibiliza cinco prêmios de R$ 200,00 (duzentos reais) todos os 

meses, frisando que quem gerencia tudo, é o programa nota fiscal gaúcha. Mencionou que com isso 

terá uma campanha exclusiva para quem for consumir em Cruzeiro do Sul, o que, segundo o 

Vereador, irá fomentar o comércio e a arrecadação, referindo-se que em reunião realizada com 

equipe da Administração, foi relatado a falta de recursos. Citou que se não tiver uma boa campanha 

para que a população consuma no Município, não se terá êxito. Relatou que quando começou a 

trabalhar na escola João de Deus, no ano de 2008, os pais levavam as notas e eram cadastradas de 

forma manual por uma equipe da escola, o que, de acordo com o Vereador, não é mais necessário 

na atualidade, pois basta pedir o CPF na nota quando efetuar a compra. Disse que, ainda, reverte 

recursos a entidades, como o hospital e a APAE e que deve ser feito uma campanha nas escolas a 

fim de conscientização. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. 

Proposição nº 064/2021 de autoria do Vereador José André Schmitt, solicitando que a 

Administração Municipal, através da Junta de Serviço Militar, dê toda a orientação e apoio possível, 

dentro das possibilidades previstas em lei, para aqueles jovens que auxiliam os pais nas atividades 

relacionadas à agricultura e não tem interesse em prestar o serviço militar obrigatório. Ressaltou 

que, muitas vezes, esses jovens são a principal força laboral dentro da atividade agrícola familiar, 

e sem eles, o trabalho agrícola não pode seguir. Justificou a solicitação por se tratar de Município 

agrícola e muitas vezes os jovens que auxiliam os pais nas atividades relacionadas à agricultura e 

são selecionados para prestar o serviço militar, prejudicam o andamento da propriedade em função 

da falta de mão de obra que os mesmos representam. Muitos jovens, segundo o Vereador, quando 

retornam do quartel, abandonam o trabalho da agricultura, dificultando a sucessão familiar na 

atividade agrícola. O autor não teve comentários adicionais. Em votação, a Proposição foi 

APROVADA POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 029/2021 de autoria do Vereador José 

André Schmitt, requerendo que a Mesa Diretora envie oficio à RGE – Rio Grande Energia, 

solicitando a verificação das condições de poste de energia elétrica nas proximidades da residência 

de Carlos Rambo, em Linha Sítio. Justificou a necessidade, alegando que o referido poste que 

sustenta a rede elétrica e o transformador, está bastante inclinado, oferecendo risco de queda e, 

consequentemente, risco de danos e prejuízos aos moradores e produtores de leite dos arredores. 

No espaço para comentários adicionais, o autor disse que a RGE (Rio Grande Energia) está sendo 

um problema, visto as inúmeras demandas nas Sessões. Relatou que o poste com transformador, 

em questão, está inclinado em frente à residência e, que, se vier a cair, irá afetar toda a rede. Disse 

que já foi ligado, onde prometeram resolver e, até o momento, não foi resolvido. Em votação, o 

Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 030/2021 de autoria 

da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, requerendo que a Mesa Diretora envie oficio à RGE – 

Rio Grande Energia, sugerindo que a concessionária instale um escritório em Cruzeiro do Sul. 

Mencionou que tendo um escritório na cidade, poderá haver um contato mais próximo da empresa 

com a população para resolver eventuais problemas, solicitar serviços, entre outros. No espaço para 

comentários adicionais, a autora relatou que já teve um escritório em Cruzeiro do Sul e, no 

momento, está se regredindo. Disse que todo o lucro que se dá à RGE, incorre em um dever da 

empresa possuir um escritório no Município e auxiliar. Citou que algumas coisas a lotérica faz, 



contudo, está sempre lotada. Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE. O Requerimento nº 031/2021 de autoria do Vereador Demétrios Karol 

Lorenzini, foi retirado de pauta a pedido do autor para ajustar o texto da matéria, atendendo 

recomendação da Assessoria Jurídica da Câmara de Vereadores. Requerimento nº 032/2021 de 

autoria da Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur, solicitando que a Mesa Diretora envie ofício ao 

Setor de Meio Ambiente solicitando que apresentem o relatório da análise do Arroio São Rafael. 

Justificou, alegando que já faz mais de quinze dias que foi feita a coleta e o resultado ainda não foi 

repassado. A autora não teve comentários adicionais. Em votação, O Requerimento foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA:  Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur: 

Iniciou desejando boa noite a todos, saudando o Presidente, os demais Vereadores e servidores da 

Casa. Agradeceu à São Pedro pela chuva, dizendo que quem é do interior comemora bastante para 

amenizar a poeira e ajudar os agricultores. Relatou, enfatizando ser com muita alegria, que 

receberam, no dia de ontem, uma emenda do Deputado Federal Márcio Biolchi, do MDB, no valor 

de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), para iniciar a construção da ciclovia na rua 

Frederico Germano Haenssgen, projeto que ela e a Vereadora Daiani Maria apresentaram. 

Mencionou que ficou muito feliz e que a obra é algo grandioso para o Município, trazendo só coisas 

positivas para quem trafega com veículos, pela segurança, como para os pedestres, por ter um 

espaço adequado e para os ciclistas, algo muito recorrente na atualidade, onde as pessoas, segundo 

a Vereadora, estão investindo na sua saúde. Citou que vai de encontro ao que o Vereador Gustavo 

comentou, de as pessoas terem um local adequado para saírem de casa, com todos os cuidados. 

Explanou que o Município possui muitas belezas naturais que precisam ser exploradas e disse que, 

quando a obra for finalizada, atrairá muitas pessoas também. Mencionou que espera que a 

Administração esteja preparada para quando vier esse recurso e que se deve juntar esforços para a 

execução desta obra que beneficiará muitas pessoas. Relatou que ficou muito contente com os dois 

projetos do Executivo, referente às empresas Próspera e Doaço, dizendo que não tem muito 

conhecimento sobre a Doaço mas que sobre a Próspera, sim, enfatizando ser uma empresa séria e 

que está em um lugar pequeno, tendo a intenção de expandir. Frisou ser muito importante esse 

auxílio. Mencionou sua tristeza acerca do veto do Poder Executivo à emenda, enaltecendo a 

educação como algo primordial e dizendo que seu apoio à emenda foi algo totalmente impessoal e 

estritamente no sentido de qualificar os cargos, o que, para a Vereadora, é algo muito importante. 

Pediu que a Administração reveja algumas coisas e pense na qualificação dos cargos. Expôs que 

gostou da Proposição da Vereadora Vanessa sobre o balcão de empregos, para divulgar isso nos 

sites do Município e da Câmara, dizendo ser muito válido que se normatize e se deixe as 

informações para as pessoas consultarem, principalmente em um momento difícil como está se 

passando. Disse, ainda, que o balcão de empregos poderia ajudar muitas pessoas e parabenizou a 

Vereadora Vanessa pela autoria.  Vereadora Daiani Maria: Iniciou saudando o Presidente, os 

demais Vereadores e os funcionários da Casa. Agradeceu ao servidor Adriel pela organização dos 

documentos em consonância à ordem do dia, dizendo ser muito bom e que gostou da iniciativa. 

Relatou que no dia de hoje teve a visita do Daniel, assessor do Deputado Tiago Simon, com o qual 

tiveram uma conversa muito boa e fizeram algumas solicitações, e uma delas, segundo a Vereadora, 

é que intervenham junto ao DAER – Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, à EGR – 

Empresa Gaúcha de Rodovias e à Secretaria Estadual de Transporte e Logística, para dar andamento 

nas obras da rótula na RSC-453, no Distrito Industrial. Citou que está em tramitação desde 2010 e 



que em 2018 foram realizados ajustes solicitados pela equipe técnica da EGR – Empresa Gaúcha 

de Rodovias, pois faltava alguns ajustes e, agora, basta dar início à obra, dizendo que a mesma será 

de grande valia. Mencionou que na oportunidade, também foi solicitado uma alteração no pedido 

da escola do XV de Novembro (quinze de novembro), a qual o Município tem a cessão de uso por 

25 (vinte e cinco) anos, para que fosse feito uma doação da escola ao Município, pois, segundo a 

Vereadora, o Município tem o objetivo de fazer investimentos no local e não adiantaria obter 

somente a cessão, visto que há o risco de o estado subtrair de volta a escola. Relatou sua alegria 

referente ao repasse da Emenda Parlamentar no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

reais) do Deputado Federal Márcio Biolchi, citando que esteve em Porto Alegre, em seu Gabinete, 

para levar a demanda, ocasião em que a Vereadora Marni não pode se fazer presente em virtude de 

sua gestação. Agradeceu ao Deputado por ter abraçado esta causa e relatou que a ideia do mesmo é 

conseguir enviar, anualmente, um valor, para que a obra seja concluída. Disse, ainda, que o valor 

vem por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional. Referiu-se acerca de suas Proposições 

apresentadas, dizendo que aborda muito sobre a questão tecnológica e modernização e que acredita, 

sim, que deve-se modernizar os serviços. Explanou que as Agentes Comunitárias de Saúde 

precisam se modernizar e que não é um custo, mas sim, um investimento começarem a utilizar 

tablets, visto que, de acordo com a Vereadora, irá tornar mais eficiente os serviços prestados, além 

de dar um conforto maior para as mesmas. Referente aos ajustes a serem feitos no ESF (Estratégia 

de Saúde da Família), disse ser de extrema necessidade, principalmente à porta de saída e o conserto 

das janelas, citando que depois que ocorrer o pior, não adianta querer abrir porta. Referiu-se ao 

incêndio ocorrido na empresa Carbo Nego, dizendo que depois que acontece, não adianta querer 

saber onde estão instalados os hidrantes, mas sim, antes, para poder apagar o fogo, lembrando do 

pedido feito pelo Vereador Isidoro. Expôs acerca do veto à emenda, enviado pela Administração, 

citando que a maneira que deu entrada, em sua opinião, não foi correta, e que a harmonia entre os 

poderes deva existir. Disse que se sentiu desrespeitada, pela Administração, pelo veto ter dado 

entrada no Poder Legislativo ao meio dia de hoje, narrando que a proposta da emenda não foi de 

forma intencional e, sim, de forma colaborativa, e ficaram sabendo que, do ponto de vista da 

Administração Municipal, a mesma é inconstitucional. Explanou que poderia ter tido um tempo 

maior e um maior respeito com os Vereadores, para avaliar essa situação, dizendo que mesmo que 

na próxima Sessão fosse derrubada a emenda colocada, o respeito deve existir entre os poderes para 

que se tenha uma afinidade um pouco maior. Aludiu sua visão referente ao Projeto de Resolução, 

citando que quando se protocola um projeto, espera-se que o projeto seja aprovado, mas que, cada 

um tem sua opinião e respeita isso, no sentido dos demais Vereadores acharem não ser necessário 

a realização de Sessões semanais. Disse, ainda, que o que a Casa Legislativa discute são pontos de 

vistas diferentes e opiniões diferentes e que todos continuam se respeitando. Acerca das empresas, 

mencionou ter ficado muito feliz que a Administração Municipal esteja incentivando a vinda de 

empresas, mas, referiu-se ao que o Presidente Gustavo colocou, sobre o apoio às empresas já 

instaladas no Município, dizendo ser uma reclamação de muitos empresários, de querer trazer 

outras e deixar as que estão aqui de lado. Agradeceu o espaço. Vereadora Maísa Aparecida 

Siebenborn: Iniciou desejando boa noite ao Presidente, demais Vereadores e servidores da Casa. 

Agradeceu aos Vereadores por terem aprovado seus pedidos, dizendo que todas as indicações, 

proposições, requerimentos e projetos que fazem, é para atender os munícipes e que o papel do 

setor público é melhorar a vidas das pessoas, citando que é desta forma que está exercendo seu 

papel de Vereadora. Sobre o seu Requerimento à RGE, solicitando a instalação de um escritório, o 



proposito é ter um local aqui para levar às demandas. Expôs que o Município existe desde 1963 e 

há o direito de se possuir recursos para resolver no Município todos os problemas. Citou, ainda, 

que outros órgãos que deve-se trazer ao Município, é um PROCON e um CFC. Disse saber que há 

algumas exigências, como o número de população, citando que poder-se-ia associar à Santa Clara 

do Sul para conseguir cumprir as exigências. Explanou que essa semana foi elogiado o trabalho 

realizado na RS-130, na beira do rio, parabenizando o Secretário de Estradas, João Pühl, e os demais 

servidores pelo bom trabalho com patrolamento, alargamento e limpeza de valetas, dando mais 

segurança a quem trafega pelo local. Expôs que acera do Projeto de Resolução, o qual votou para 

que as Sessões sejam mantidas na primeira e terceira quarta-feira do mês, citou acreditar que não 

há demanda para alterar o calendário e que está se vivendo uma pandemia, onde se teve diminuição 

de renda em todos os setores. Mencionou que se deve ter o compromisso de não aumentar despesas 

e que se pode continuar essa economia sem prejuízos ao Município, expondo que estará sempre à 

disposição da Câmara para, a qualquer momento, ser convocada para uma Sessão Extraordinária 

sem qualquer custo ou ônus extra, mencionando que seu voto foi pelo não aumento de despesa. 

Encerrou sua fala dizendo, em suas palavras “Que Deus nos ilumine.” Vereador Demétrios Karol 

Lorenzini: Iniciou desejando boa noite ao Presidente, demais Vereadores e servidores da Casa. 

Saudou a Assessora Jurídica, citando que a mesma trabalhou bastante durante à tarde, dando suporte 

por dúvidas surgidas. Explanou que a emenda proposta, segundo o Vereador, proposta no dia da 

educação, para que se valorizasse a educação no Município. Disse que, de certa forma, não foi 

entendido assim, e foi os colocado que a emenda seria inconstitucional, que estariam “se metendo” 

nas atribuições de quem, de acordo com a lei, é a pessoa que escolhe os funcionários para o cargo 

desejado. Citou que a emenda foi aprovada por todos, não tendo nenhuma manifestação contrária 

e, que, ao meio dia de hoje, foi protocolado, em caráter de urgência, o veto à emenda. Expôs que 

mais uma vez, trabalhando em prol do Município, o veto foi acatado, no sentido de reduzir custos, 

tendo em vista que poderia gerar uma ação conta o Poder Legislativo, pois foi o que os passaram, 

dizendo terem ido contra sua própria emenda e que é triste. Referente ao Projeto de Resolução, 

disse que tomou o “segundo gol contra”, em sua visão, saiu duplamente derrotado. Disse, em uma 

analogia, que é do jogo tomar gol contra, ainda mais em sua posição de goleiro, referindo-se ao 

Presidente Gustavo, com quem já jogou e disse que a brincadeira deve existir, sendo saudável. 

Explanou que respeita a opinião dos demais Vereadores sobre as Sessões, mas quando teve a ideia, 

acreditou que teria aprovação unânime, por todos estarem dispostos a trabalhar. Disse que como há 

reunião somente a cada 15 (quinze) dias, existem demandas urgentes, tanto do Executivo, como do 

Legislativo, mas, de acordo com o Vereador, principalmente da população, dizendo que os mesmos 

não podem esperar 15 (quinze) dias. Expressou que de forma informal, as coisas não acontecem e, 

de forma formal, demoram, citando que forem aguardar 15 (quinze) dias, é pior. Disse que 

imaginava que essa legislatura seria diferente, citando que há uma formação com 8 (oito) novos 

legisladores e que achava que entrariam para a história, trazendo as Sessões semanais. Segundo o 

Vereador, no Município de Santa Clara do Sul ocorrem Sessões semanais, questionando o porque 

àquele Município vai para frente. Explicou que não quis dizer que os Vereadores não irão trabalhar, 

e que será a cada 15 (quinze) dias como ocorre normalmente, mas que deve-se querer mais e que 

ano que vem, talvez, se protocole novamente. Expôs que só não poderá ser utilizado deste artifício 

no último ano, daqui a 4 (quatro) anos, se não for aprovado no ano que vem e no terceiro ano, no 

último, de acordo com o Vereador, ficaria chato. Disse que pensa desta forma porque estão ouvindo 

muitos elogios, de uma legislatura que está querendo trabalhar. Disse, também, que as redes sociais 



no dia de hoje estavam movimentadas em decorrência das estradas, dizendo que a população está 

vigilante e que estavam esperando esse projeto ser aprovado. Citou que todos estão expostos e as 

redes sociais farão julgamentos, omitir opiniões, dizendo devem enfrentar tanto de um projeto, 

como de outro. Citou, também, que um projeto é fácil de explicar por ser inconstitucional e o da 

questão das Sessões, disse confiar que no ano que vem se refaz o pensamento. Agradeceu às 

empresas Doaço e Próspera, dizendo ser fantástico escolherem ficar no Município e expandirem 

seus negócios. Frisou a questão das lixeiras, citando que iria solicitar uma questão e foi retirado 

para formalizar melhor o pedido. Disse que deve-se sentar com a empresa que faz o recolhimento 

do lixo e com o setor responsável para que que resolva essa questão. Referiu-se acerca dos quebra-

molas, dizendo que está sendo solicitado desde a primeira Sessão e está demorando, dizendo que 

as pessoas pedem por isso, por segurança. Encerrou dizendo que estava nervoso pelos dois projetos 

de sua autoria serem rejeitados, mas que acalmou e que amanhã irá repensar. Vereador José André 

Schmitt: Iniciou cumprimentando o Presidente, demais Vereadores e funcionários da Casa. Disse 

que votou contra o Projeto de Resolução para Sessões semanais porque o Município não tem 

demanda e, quando haver, basta ser convocada uma Sessão Extraordinária sem ônus. Citou que há 

dificuldade de a Administração atender os pedidos com Sessões quinzenal e, de forma semanal, 

seria pior. Explanou que há um grande problema referente às lixeiras, relatando que a população do 

interior está cobrando e que deveria ter mais, em alguns pontos estratégicos, pois o caminhão passa 

a cada quinze dias. Mencionou que em conversa com responsável, o relataram que há falta de 

lixeiras, dizendo que deve ser feito algo a respeito disso, reformando ou construindo novas, como 

o Presidente Gustavo se referiu, de os funcionários construírem. Expôs que referente ao 

Requerimento da RGE é um dos muitos que possui, e que no local em específico, o pode está 

inclinado e, se cair, segundo o Vereador, levará muitos prejuízos aos moradores e produtores de 

leite. Referente à sua Proposição sobre academia na escola São Miguel e outras localidades, disse 

que é uma reivindicação dos moradores que possuem dificuldades de virem até o centro nas 

academias e que não há condições de caminhar nas estradas. Comentou sobre os jovens serem 

liberados de prestar o serviço militar, dizendo que foi procurado por muitos pais e jovens, pedindo 

esse auxílio, pois muitos já estão inseridos no trabalho agrícola e irão fazer a sucessão familiar. 

Contudo, se forem prestar o serviço militar, muitos não voltam para o interior deixando os pais 

sozinhos, o que acaba encerrando a atividade familiar, segundo o Vereador. Agradeceu à 

Administração pelos pedidos atendidos, principalmente pela colocação da parada de ônibus na 

RSC-453, na linha Primavera, junto ao Distrito Industrial. Vereador Isidoro José Weschenfelder: 

Iniciou desejando boa noite ao Presidente, demais Vereadores e servidores da Casa. Explanou 

acerca da rampa de acesso que está sendo construída no Rio Taquari, citando que é uma ação 

comunitária em conjunto com a Administração Municipal, onde foram feitas doações. Agradeceu 

à todos pelo empenho, especialmente ao “Vandeco” pela dedicação e à Prefeitura por disponibilizar 

as máquinas e ao pedreiro Anísio Knecht, que fez um exímio trabalho, segundo o Vereador. 

Parabenizou à todos. Citou que a entrada da cidade está ficando muito bonita, além de proporcionar 

segurança e parabenizou à Administração pelo empenho. Acerca da RGE, disse que houve uma 

reunião com a empresa via “meet” e convocou o novo gerente regional para vir até Cruzeiro do Sul 

para acompanhar as demandas existentes. Agradeceu ao João Pühl e ao Paulo, dizendo que ambos 

explanam o que está sendo feito e o que pode ser feito. Agradeceu, também, ao Darlei e seu colega, 

responsáveis pela substituição de lâmpadas, citando que prontamente atendem. Acerca das lixeiras, 

mencionou que colocou um vídeo no grupo da Câmara de Vereadores, onde os caminhões são 



adaptados para as lixeiras e que no Município, muitas vezes, os recolhedores precisam virar as 

lixeiras, questionando que possui alguma coisa errada. Comentou acerca das empresas, dizendo 

ficar feliz que estão conseguindo expandir e que a Prefeitura está trabalhando nisso também e os 

Vereadores aprovando, esperando que continue desta forma. Expôs sua posição sobre as Sessões 

semanais, no sentido do atendimento das demandas e de custos, frisando que é necessária uma 

atenção maior do Executivo para conclusão de demandas. Enfatizou que sempre que for convocado, 

estará presente e, que, nas quartas-feiras que não estará em Sessões, estará com a comunidade. 

Disse ser bacana a questão de os documentos estarem em ordem, parabenizando o servidor Adriel 

e demais servidores da Casa. Explanou ter recebido um vídeo de uma munícipe cruzeirense, 

agradecendo o encaminhamento da solicitação para a preferência de vacinação às crianças 

especiais, mesmo que a demanda não foi atendida, pois, segundo o Vereador, dependia de uma 

questão federal. Citou que terá vacinação de pessoas com comorbidades e que faz tempo que não 

se escuta a notícia de que alguém perdeu um ente querido em Cruzeiro do Sul, dizendo torcer para 

que se evolua e as vacinas continuem vindo. Sobre o veto, mencionou que a emenda foi aprovada 

por unanimidade, exigindo a escolaridade mínima, mas que, como o Poder Executivo alegou ser 

inconstitucional, foi votado a favor do veto, dizendo não ser a favor da decisão, mas que, pelo bem 

do Município, foi votado desta forma. Encerrou expondo um pensamento, dizendo que pode ser 

interpretado de algumas formas, como um desabafo em forma de metáfora, lendo o seguinte: “tudo 

que fazemos, é uma escolha, aveia ou cereal, avenidas ou ruas, beijá-la ou ficar com ela, nós 

fazemos escolhas e vivemos com as consequências”, dizendo ser de autoria de Regi Colucci. Citou 

que foram escolhidos e escolheram quem governa a cidade, dizendo que vai de encontro ao veto e 

demais situações. Vereador Celso Batista dos Santos: Iniciou cumprimentando o Presidente, 

demais Vereadores e servidores da Casa. Explanou acerca da Proposição de sua autoria, para fazer 

estacionamento oblíquo e um jardim em frente ao parque de máquinas. Comentou sobre o 

Requerimento à RGE para troca de postes, citando que está recorrente e que concorda com o pedido 

da Vereadora Maísa, de ter uma central da empresa no Município. Disse, ainda, que o local em que 

solicitou, é bem perigoso se cair. Parabenizou à Administração pelo empenho em apoiar as 

empresas do Município e na busca por empresas de fora, principalmente durante uma crise que está 

se vivendo. Acerca do Projeto de Resolução, parabenizou a iniciativa, mas enfatizou que não há 

demanda suficiente e que a Administração tem dificuldade em atender, citando o aumento de 

despesa, o que, segundo o Vereador, não é interessante. Disse, ainda, que está à disposição para 

Sessões Extraordinárias e que nesse período, entre as Sessões, estão sempre prontos para ajudar a 

comunidade. Citou que, referente à emenda, a educação é muito importante, mas que concorreu a 

Vereador três vezes porque a lei o per lei permitiu, alegando que não teve oportunidade de estudar 

e acredita que cabe a Administração contratar alguém que execute com eficiência as funções. 

Acredita que a situação precisa ser esclarecida com a Administração, pois, no seu entender, a 

mesma não ficou clara. A Vereadora Daiani Maria pediu a parte, o qual foi concedido pelo Vereador 

Celso. No espaço cedido, a Vereadora Daiani explanou que ao se colocar à disposição da 

comunidade, a mesma o conhecia e acreditou e confiou em seu trabalho, diferente, segundo a 

Vereadora, de um cargo técnico da Prefeitura, citando que o intuito da exigência de escolaridade é 

nivelar os servidores. Encerrou parabenizando todas as mães pelo seu dia. Vereadora Vanessa de 

Jesus: Iniciou saudando o Presidente, demais Vereadores e servidores. Se referiu Projeto de 

Resolução, citando que votou contra a proposta pois não existe demanda que justifique a alteração 

e, se houver necessidade, o Prefeito pode solicitar Sessões Extraordinárias. Disse, ainda, que se a 



proposta retornar à Casa em um outro momento, sugere que seja acrescentado que as mesmas 

ocorram em horário comercial, o que irá possibilitar a participação dos munícipes, pois, de acordo 

com a Vereadora, à noite muitos não possuem transporte para se fazerem presentes nas Sessões. 

Explanou acerca de sua Proposição referente ao balcão de empregos, agradecendo a aprovação dos 

demais Vereadores e dizendo que muitos têm dificuldade no acesso aos meios digitais para a criação 

de currículo, como também, procurar por vagas online. Enfatizou que a proposta dará maior apoio 

aos que buscam por emprego no Município. Agradeceu a resposta rápida da Administração ao seu 

Requerimento referente à empresa Barcelos. Encerrou desejando um feliz Dia das Mães e citando 

que o estudo é importante, mas que não o tem, fato que não a envergonha, afirmando que está na 

Casa Legislativa pela comunidade que a elegeu. 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).  

 

SALA DE SESSÕES DA CÂMARA DE VEREA-

DORES DE CRUZEIRO DO SUL, RS, AOS 05 

DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021. 
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