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ATA Nº 007/2021 

 

  Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril 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 006/2021 da Sessão Ordinária 

de 07 de abril de 2021. Os vereadores receberam a ATA com antecedência, com consequente leitura e 

análise, foi APROVADA POR UNANIMIDADE. EXPEDIENTE: Requerimento do Vereador José 

André Schmitt, datado em 27 de abril, solicitando a retirada da Proposição nº 053/2021 de sua autoria 

da Sessão Ordinária do dia 28 de abril, atendendo recomendação da Assessora Jurídica da Câmara de 

Vereadores. Ofício nº 20/2021 da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, por meio do 

Secretário, senhor Sérgio Luís Backes e do Gestor do Cadastro Único, senhor Fausto Fernando Souza, 

datado em 14 de abril, o qual responde o Pedido de Informações nº 006/2021 do Vereador Demétrios 

Karol Lorenzini. Informam que atualmente há 607 (seiscentos e sete) famílias inseridas no Cadastro 

Único; 279 (duzentos e setenta e nove) famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) no mês 

de março de 2021; porcentagem da população beneficiada pelo Programa de Bolsa Família: 4,70% 

(quatro inteiros e setenta décimos percentuais); valor transferido no mês de março de 2021 aos 

beneficiários: R$ 44.754,00 (quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais); valor médio 

do benefício: R$ 160,41 (cento e sessenta reais e quarenta e um centavo) por família. Mencionam, ainda, 

que no mês de março, o número de pessoas beneficiárias do Programa de Bolsa Família equivalia a 

aproximadamente 5% (cinco por cento) da população total do Município, abrangendo 195 (cento e 

noventa e cinco) famílias que, segundo o que consta no ofício, sem o programa, estariam em condições 

de extrema pobreza. A cobertura do programa foi de 101% em relação à estimativa de famílias pobres 

no Município. No ano de 2017, haviam 681 (seiscentos e oitenta e uma) famílias cadastradas; no ano de 

2020, 576 (quinhentos e setenta e seis) famílias cadastradas. Nos anos de 2018 e 2019, citam que o 

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) não disponibiliza os dados. Outro ponto mencionado é 

que o recadastramento é realizado durante todo o ano, tendo validade de dois anos, sendo necessário 

atualizar quando houver alteração na composição familiar, alteração de renda ou alteração de endereço. 

Salientaram, por fim, que todas estas informações são públicas, bastando os Vereadores ou a quem possa 

interessar acessar o site do MDS ou o site do Ministério da Cidadania. Ofício GP nº 061/2021 do 

Prefeito Municipal, senhor João Henrique Dullius, datado em 13 de abril, em resposta ao ofício nº 

069/2021 do Poder Legislativo. O Prefeito colocou-se à disposição dos Vereadores para qualquer 

esclarecimento que tiver ao alcance. Explanou que visando cumprir o regimento interno, onde o 

convocado tem o prazo de 15 dias para atender a convocação, entendem que no dia 20 de abril, às 19 

horas, poderia ser realizada uma reunião na Sala da Câmara de Vereadores, se assim os Vereadores 

entenderem, onde estaria o Secretário de Administração e Finanças para esclarecimentos das dúvidas 

mencionadas no ofício nº 069/2021, bem como os demais Secretários das pastas para esclarecer as 

dúvidas da proposição nº 038/2021, dos ofícios nº 070/2021, 071/2021, 072/2021, 073/2021 e 
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requerimento nº 023/2021. Ofício da EMATER, por meio do Extensionista Rural, senhor Maurício 

Junior Antoniolli, datado em 22 de abril, solicitando a cedência da sala da Câmara de Vereadores no dia 

30 de abril, na parte da manhã, a partir das 10 horas, para realização de reunião com representantes do 

SESAI (Serviço Especial de Saúde Indígena, EMATER, CRAS e Secretaria Municipal da Saúde. Ofício 

nº 001/2021 da Presidência do Hospital São Gabriel Arcanjo, por meio do Presidente, senhor Marcio 

Steiner, datado em 12 de abril de 202, o qual solicita o empréstimo da sala da Câmara de Vereadores 

para realização de Assembleia Geral da Sociedade Hospitalar São Gabriel Arcanjo, no dia 26 de abril, 

às 19 horas. Indicação nº 034/2021, de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, pela qual indica 

que a Administração Municipal, através da Secretaria de Estradas, faça o levantamento do Travessão da 

Lagoa, trecho que liga o Bom fim a Linha Sítio. Justificou a Indicação, alegando que em dias chuvosos 

o trânsito fica bloqueado e diversos moradores utilizam a via para se locomoverem até seus trabalhos. 

Salienta-se que a cerca de 12 (doze) anos existem promessas do local ser elevado. Indicação nº 

035/2021, de autoria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, pela qual indica que a Administração 

Municipal, através do Setor de Trânsito, instale placas de identificação na Rua das Pedras, no bairro 

Cascata. Justificou o pedido alegando que na rua citada, quem precisa localizar um determinado 

endereço, encontra dificuldades pois não há sinalização indicando o nome da rua. Menciona, ainda que 

essa situação gera descontentamento dos moradores e que a padronização, organização e o efeito visual 

das ruas bem sinalizadas aparecem nos comentários positivos bem como negativos. Indicação nº 

036/2021, de autoria do Vereador Gustavo Henrique Richter, indicando que a Administração Municipal, 

através da Secretaria de Estradas, faça a manutenção da rua Dom Pedro II, no bairro Cascata, por toda 

sua extensão, saindo da RS-130 e passando pelo projeto Saber Viver. Justificou, dizendo que se faz 

necessária a manutenção tendo em vista o estado que a rua se encontra. Indicação nº 037/2021, de 

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

de Estradas, continue a manutenção da RS-130 da localidade de São Miguel até Mariante. Justificou 

alegando que a Administração fez a manutenção no trecho entre o Bom Fim e São Miguel, sendo 

necessária a continuação e que a possibilidade do Município fazer a manutenção da rodovia estadual 

deve ter se dado por um acordo com o DAER, deste modo, sugeriu que continue, visto o excelente 

trabalho realizado. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 013-01/2021 do Poder Executivo que 

ALTERA A REDAÇÃO DE ARTIGOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1114-04/2012, QUE DISPÕE 

SOBRE A POLÍTICA TERRITORIAL E INSTITUI O PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 

DE DESENVOLVIMENTO URBANO RURAL E AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE 

CRUZEIRO DO SIL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Projeto estava retido por 15 (quinze) 

dias em conformidade ao que dispõe o artigo 36 da Lei Orgânica Municipal, entrando em pauta na 

presente Sessão para discussão e votação. Não houve discussão acerca do Projeto. Em votação, o Projeto 

foi APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Projeto de Lei nº 014-

01/2021 do Poder Executivo que PRORROGA O PRAZO DE PAGAMENTO DA TAXA DE 

LICENÇA E ISS FIXO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. Em discussão, a Vereadora 

Daiani Maria disse ter ficado feliz por a Administração ter atendido o pedido quando foi feita a 

Proposição, para dar um fôlego ao comércio que foi prejudicado pela pandemia. Em votação, o Projeto 

foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 015-01/2021 do Poder Executivo que 

AUTORIZA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFESSOR SÉRIES INICIAIS E/OU 

EDUCAÇÃO INFANTIL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Não houve discussão acerca do 

Projeto. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 016-
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01/2021 do Poder Executivo que ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 1401-03/2015 E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão, a Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur, questionou 

acerca do regime de trabalho do cargo de Supervisor do Setor de Serviço Militar, onde consta jornada 

de trabalho de no mínimo 40 (quarenta) horas no local de trabalho, visto que a Prefeitura só trabalha 35 

(trinta e cinco) horas, dizendo que alguma coisa deve ser revista por não fechar com a realidade. Outro 

ponto levantado pela Vereadora, referente ao cargo de Supervisor do Departamento de Apoio 

Administrativo, e que, segundo ela, analisando toda as funções do cargo, considera ser complexa e que 

não é citado mas que, em sua visão, deveria ter o mínimo de escolaridade para desempenhar o cargo. 

Explana, ainda, que em ambos os cargos deveria se ter exigência de escolaridade mínima. O Vereador 

Demétrios Karol Lorenzini expôs que fez a mesma menção no cargo que está sendo criado, visto que o 

único requisito para provimento é a idade mínima de 18 (dezoito) anos, relatando que na Comissão de 

Constituição e Justiça foi conversado e gostaria de popor uma emenda, citando que os demais 

Vereadores podem apoiar também e que vai de encontro ao que a Vereadora Marni colocou. Ainda, disse 

que deve ser aproveitado o momento onde não são criados vícios, não há conflitos de interesse, pois não 

cita o nome de pessoas, apenas criando cargo. O Vereador propôs uma emenda no cargo de Supervisor 

do Setor de Serviço Militar e cita que se acharem conveniente, pode ser criado mais um artigo para 

englobar os outros cargos. O Presidente Gustavo Henrique Richter abriu o espaço para a Assessora 

Jurídica Tamires Bottega se posicionar acerca do questionamento da Vereadora Marni. A Assessora 

Jurídica explanou que em termos legais não há problemas, visto que a legislação permite a carga horária 

de 40 (quarenta) horas e que é uma questão de mérito, onde o Poder Executivo diz que precisa de 40 

(quarenta) horas.  Ainda, disse que pode ser fiscalizado se o servidor está cumprindo a carga horária, 

mas que não se pode dizer que é ilegal. O Vereador Demétrios Karol Lorenzini mencionou que maioria 

dos cargos fica à disposição e esse necessita cumprir sua jornada no local de trabalho. O Vereador José 

André Schmitt mencionou sua concordância com os colegas Vereadores, dizendo que na atualidade o 

mínimo é ter escolaridade e que um cargo se supervisor, requer responsabilidade, afirmando que nos 

dois cargos deveria ter a emenda com a escolaridade mínima de ensino médio. O Presidente Gustavo 

Henrique Richter questionou se seria feito uma emenda com dois artigos e a Assessora Jurídica Tamires 

Bottega respondeu de forma positiva, que seriam alterados os artigos 2º e 5º. O Vereador Isidoro José 

Weschenfelder questionou se o cargo de Supervisor do Departamento de Apoio Administrativo exige 

habilitação ou se pessoa precisa ser deslocada com motorista particular, alegando que duas pessoas 

precisam desempenhar. Citou, ainda, que é necessário a escolaridade mínima para que os servidores 

desempenhem suas funções da melhor forma. A Vereadora Daiani Maria questionou a Assessora 

Jurídica como poderia incluir os demais cargos. A Assessora Jurídica colocou que só poderá ser 

alterados os cargos do projeto em si e que não é possível outros, citando, também, que a questão da 

habilitação é possível. O Vereador Demétrios Karol Lorenzini mencionou que deveria ser colocado em 

ambos os cargos a exigência de possuir Carteira Nacional de Habilitação. Foi proposta uma Emenda 

Aditiva pelo Vereador Demétrios Karol Lorenzini, acrescentando item no artigo 2º para adicionar 

requisitos para provimento do cargo de Supervisor do Departamento de Apoio Administrativo, os quais 

são possuir ensino médio concluso e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A emenda acrescenta, 

também, item no artigo 5º, adicionando requisitos para provimento do cargo de Supervisor do Setor de 

Serviço Militar, os quais são possuir ensino médio concluso e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

Em votação, a Emenda foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Em votação, o Projeto foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 017-01/2021 do Poder Executivo que 
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ADOTA O DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 

INSTITUÍDO E ADMINISTRADO PELA FAMURS, COMO VEÍCULO OFICIAL DE 

PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS E ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE 

CRUZEIRO DO SUL/RS. Não houve discussão acerca do Projeto. Em votação, o Projeto foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 018-01/2021 do Poder Executivo que 

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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

UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 004-01/2021 do Poder Legislativo, de autoria da Vereadora 

Daiani Maria, que AUTORIZA A INSTITUIÇÃO NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL DA 

POLÍTICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO 

DO ESPECTRO AUTISTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão, o Vereador 

Demétrios Karol Lorenzini parabenizou a Vereadora Daiani Maria pelo projeto, dizendo que quando se 

fale em saúde deve ser apoiado, principalmente no que trata-se de autistas, tendo preferência no sistema 

de saúde e ser criado a carteira. Citou ainda a importância de se ter o mapeamento, qual o número de 

autistas no Município, e cada vez mais melhorar os serviços. A Vereadora Daiani Maria, autora do 

Projeto, explanou que uma mãe a procurou, solicitando informações sobre o que a saúde tinha sobre os 

autistas, se tinha carteirinha. A Vereadora relatou que não possuía conhecimento e que essa mãe lhe 

passou o contato da presidente de uma ONG, onde buscou informações. A Vereadora relatou, ainda, que 

há cerca de 3 (três) crianças diagnosticadas com autismo no Município, dizendo que é difícil o 

diagnostico e que teve uma amiga que diagnosticou a filha apenas com 10 (dez) anos de idade. Expôs 

que o projeto é para os pais que já passam por uma situação difícil, visto a dificuldade de diagnosticar 

e que se tenha um tratamento diferenciado. Mencionou, ainda, que buscou informações em outros 

Municípios, conversou com mães e o projeto foi protocolado na Casa, dizendo que gostaria que fosse 

apreciado com carinho e atenção pelos demais Vereadores. Em votação, o Projeto foi APROVADO 

POR UNANIMIDADE. Anteprojeto de Lei nº 003-01/2021 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida 

Siebenborn que PADROZINA A FACHADA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E PRIVADOS 

PARTICULARES UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO 

SUL E DOS ABRIGOS NAS PARADAS DE ÔNIBUS. Não houve discussão acerca do Anteprojeto. 

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

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

como “Moção de aplausos aos profissionais da saúde”. Os autores não tiveram comentários adicionais. 

Em votação, a Moção foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 045/2021 de autoria 

do Vereador Celso Batista dos Santos, sugerindo que a Administração Municipal, através do setor 

competente, faça um estacionamento oblíquo e um canteiro com flores no espaço em frente ao parque 

de máquinas do Município, localizado no bairro Glucostark.  Justificou o pedido alegando que nas 

proximidades do local há supermercado, lojas, farmácia, lancherias, entre outros, sendo fundamental 

um local apropriado para o estacionamento dos clientes que frequentam estes e outros estabelecimentos. 

Ainda, citou que será embelezado o local que atualmente está ocioso e que é depositado lixo e que é 

uma reivindicação de moradores do bairro. No espaço para comentários adicionais, o autor explanou 

que o local é uma das repartições públicas mais importantes do Município e que há espaço para fazer 

estacionamento e canteiros para embelezar o parque de máquinas, dado que atualmente depositam lixos 

em frente.   Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 

046/2021 de autoria do Vereador Gustavo Henrique Richter, solicitando que a Administração Municipal, 
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através do setor competente, faça a construção de uma Praça de Recreação e Lazer e de uma Academia 

de Saúde no Loteamento Fick, bairro Cascata. Justificou a necessidade de ambas as obras, alegando o 

propósito de oferecer um local adequado para o lazer dos moradores do Loteamento, principalmente, 

um espaço para as crianças se divertirem. Já a academia, de acordo com o Vereador, incentivará as 

pessoas a praticarem atividades físicas, acarretando em uma melhor qualidade de vida e prevenção de 

doenças. Citou a Proposição nº 029/2021 de sua autoria, podendo ser utilizado o mesmo programa para 

buscar a implementação. Ainda, salientou a importância da execução de políticas públicas no nosso 

Município nas áreas de saúde e lazer, a quais se refere este pedido, mas também, nas áreas de educação, 

trabalho, segurança e moradia, sendo direitos sociais assegurados pela Constituição Federal e que 

devemos oferecer à comunidade. O autor não teve comentários adicionais. Em votação, a Proposição 

foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 047/2021 de autoria do Vereador Isidoro José 

Weschenfelder, solicitando que a Administração Municipal, através do setor competente, faça algumas 

melhorias no Loteamento Fick, bairro Cascata, como: Instalação de 8 (oito) grades ou tampas para 

bueiros, visto o risco de crianças e animais caírem dentro; instalação de placa de identificação da rua 

Renato Alércio Fick, a qual está caída (conforme imagem); reposicionar o bueiro existente na esquina 

das ruas Jacob Benno Fick e Renato Alércio Fick, em frente à residência da senhora Lisete Schneider, 

pois, de acordo com o Vereador, o mesmo foi colocado acima do nível de escoamento e a água está 

invadindo o pátio da residência da citada moradora, bem como, de demais moradores das proximidades; 

concluir a união do calçamento com o asfalto (conforme imagem), tendo em vista que criam-se buracos 

após as chuvas; proceder com a roçada na entrada do Loteamento, dado a grande quantidade de 

vegetação no local; colocação de mais 1 (uma) lixeira por rua. Justificou as demandas apresentadas com 

o intuito de melhorar a cidade e a vida das pessoas, iniciando por situações de fácil resolução e que são 

anseios dos moradores. Ainda, cita que anexou imagens ao pedido. O autor não teve comentários 

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

048/2021 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, solicitando que a Administração 

Municipal, através do setor competente, estude a viabilidade de exigir nos futuros novos loteamentos 

que seja destinado uma área de lazer para a construção de uma praça com brinquedos e que a obra seja 

executada pelo próprio loteador, exonerando o município dos custos. Justificou o pedido, alegando a 

necessidade de haver uma área de lazer em cada novo loteamento, podendo assim oferecer um local 

adequado aos moradores do loteamento e das proximidades. No espaço para comentários adicionais, o 

autor expôs que muitos pedidos foram direcionados a esse fim e que se preocupa muito com as crianças, 

visto que brincam nas ruas. Disse, ainda, ser de suma importância ser valorizado esse momento da vida 

das crianças. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 

049/2021 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, solicitando que a Administração 

Municipal, através do setor competente, faça a instalação de câmeras de videomonitoramento nos postos 

de saúde.  Justificou Proposição alegando o intuito de fornecer mais segurança aos atendentes e para os 

munícipes usuários das unidades de saúde do Município. No espaço para comentários adicionais, a 

autora disse que é necessário para segurança dos munícipes e dos servidores que trabalham, 

mencionando que ocorreu um caso onde o filho levou a mãe para fazer a vacina e após alegou que não 

tinham aplicado a vacina, afirmando ser uma segurança a mais para ambos os lados. Em votação, a 

Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 050/2021 de autoria da Vereadora 

Maísa Aparecida Siebenborn, solicitando que a Administração Municipal, através do Setor de Trânsito, 

disponibilize um estacionamento para motocicletas na rua Dom Pedro II, nas proximidades do Sicredi 
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e Mercado Daniel. Justificou a Proposição pela necessidade de haver um estacionamento próprio para 

as motocicletas, visto a grande circulação de pessoas que há no local em virtude dos diversos 

estabelecimentos existentes na quadra. A autora não teve comentários adicionais. Em votação, a 

Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 051/2021 de autoria do 

Vereador Demétrios Karol Lorenzini, propondo que a Secretaria Municipal de Planejamento viabilize 

a melhoria da entrada/acesso para a Localidade de Boa Esperança junto à rua Frederico Germano 

Haenssgen. Citou no documento que seria interessante que fosse realizada essa melhoria no molde 

realizado no acesso do Distrito Industrial via RSC-453. Justificou o pedido, haja vista que, o trânsito 

neste local é intenso e perigoso, pois quem sai da Boa Esperança necessita ingressar no asfalto da 

Frederico Germano Haenssgen para ter visibilidade por causa dos barrancos que impedem a visão para 

uma manobra segura. Relatou que este alargamento vem sendo solicitado pelos que por ali trafegam 

diariamente escoando sua produção em ambos os sentidos e disse considerar, juntamente com os 

solicitantes, que esta obra é de suma importância, pois, além de facilitar o trânsito, trará mais segurança 

para todos que por ali trafegam. Outro motivo, segundo o Vereador, é a baixa complexidade e o baixo 

custo da obra, uma vez que, primeiramente, só serão necessários alguns tubos de concreto, maquinário 

e material de base que já se encontra no local. Aproveitou o ensejo para parabenizar os envolvidos na 

execução da obra referida anteriormente, junto ao acesso do Distrito Industrial. No espaço para 

comentários adicionais, o autor relatou que é recorrente as pessoas que moram nas proximidades 

colocarem que é necessário que os caminhões parem em cima do asfalto para ter visibilidade, devido ao 

bueiro e ao barranco. Disse que por trafegar diariamente no trecho, realmente vê a situação. Citou que 

é necessário formalizar o pedido e que obra é de baixa complexidade e baixo custo, sendo muito 

importante para a comunidade. Em votação, a Proposição FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. 

Proposição nº 052/2021 de autoria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, solicitando que a 

Administração Municipal, junto à Secretaria de Obras, faça um estudo e posteriormente providencie a 

instalação de redutores de velocidade nas proximidades das residências dos Cardoso, na localidade 

conhecida como “Picada Redonda”. Justificou o pedido devido à grande circulação de caminhões no 

local, seguido pela alta velocidade informada pelos moradores o que traz preocupação quanto à 

segurança no trânsito. O Vereador citou, ainda, a manifestação de moradores no tocante a poeira. No 

espaço para comentários adicionais, o autor mencionou que é uma obra simples de ser feita e que já foi 

indicada ao secretário, onde solicitaram, segundo o Vereador, que fosse reivindicado pela Câmara de 

Vereadores. Citou ainda que se trata de segurança, visto que por ter se instalado uma empresa nas 

proximidades, o trânsito aumentou. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR 

UNANIMIDADE. A Proposição nº 053/2021 de autoria do Vereador José André Schmitt foi retirada 

de pauta por requerimento do autor. Proposição nº 054/2021 de autoria da Vereadora Marni Ediza 

Trentini Ledur, solicitando que a Administração Municipal, através do setor competente, tome as 

devidas providências acerca da ponte que passa pelo Arroio São Rafael, logo abaixo à empresa Faros, 

antes do cemitério São José, que está em péssimas condições. De acordo com a Vereadora, a 

precariedade da ponte não permite que dois carros a cruzem ao mesmo tempo, a estrutura de madeira 

que tem ao lado caiu e é muito perigoso pra quem trafega por lá. Além disso, citou que muitos veículos 

pesados também passam por lá. No espaço para comentários adicionais, a autora mencionou que a ponte 

está situada após à empresa Faros, no trecho onde tem estrada de chão, e por não ter sido continuado o 

asfalto, a ponte também acabou ficando, de acordo com a Vereadora. Citou que algumas partes da ponte 

já caíram e que até veículo já caiu, onde pessoas se feriram. Afirmou ser pertinente que se faça, pelo 
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menos, a manutenção.  Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. 

Proposição nº 055/2021 de autoria da Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur, solicitando que o 

Poder Executivo abra um protocolo de atendimento junto a RGE – Rio Grande Energia, para poda de 

árvore na Rua Nicolau Arnaldo Zart, mais precisamente em frente à casa de Gilmar Klein. Mencionou 

que os usuários não podem fazer tal protocolo pois a energia precisa ser desligada para realizar a poda. 

Cita, ainda que quando há vento, chuva ou temporal, os galhos batem na chave de luz ocasionando 

queda de energia nas residências, o que prejudica todos os moradores e produtores de leite pois o retorno 

da luz sempre demora, causando prejuízos. Salientou que é um problema fácil de resolver, pois é apenas 

a chave da luz que cai, sendo necessário apenas fazer novamente a sua ligação. No espaço para 

comentários adicionais, a autora explanou que é um problema fácil de resolver e que como usuária da 

RGE – Rio Grande Energia, ligou para solicitar a poda. Contudo, a informaram que não podem fazer a 

poda sem que o Município entre em contato, visto que precisam desligar a energia e isso irá prejudicar 

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

024/2021 de autoria do Vereador Celso Batista dos Santos, requerendo que a Mesa Diretora envie à 

concessionária RGE – Rio Grande Energia, solicitando a substituição de 2 (dois) postes de madeira por 

postes de concreto nas proximidades EEEF Itaipava Ramos, na localidade de São Miguel. Justificou a 

necessidade, visto o risco de queda dos postes hoje existentes, podendo ocasionar danos às pessoas que 

trafegam pelo local. No espaço para comentários adicionais, o autor citou que vem sendo norma da 

empresa esperar um poste cai para substituir, e que o objeto do Requerimento, se trada de postes nas 

proximidades da escola Itaipava Ramos. Disse, ainda, que há apenas dois postes de maneira e que, se 

algum cair, irá puxar os demais, oferecendo riscos às pessoas que passam por ali e aos estudantes quando 

as aulas voltarem.    Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Requerimento nº 025/2021 de autoria da Vereadora Vanessa de Jesus, solicitando que a Administração 

Municipal, através do setor competente, faça a concessão do transporte público coletivo municipal nas 

zonas urbana e rural, bem como, do transporte escolar. Salientou que a empresa Scherer Transportes, a 

qual fazia o transporte, encerrou suas atividades em abril de 2020. A Vereadora mencionou, ainda, que 

muitas pessoas necessitam do transporte para poderem se locomover pela cidade, seja para trabalho, 

escola ou afazeres do cotidiano. Deste modo, acredita que o poder público não pode deixar a população 

desamparada.  Ainda, questionou a Administração quais critérios serão utilizados para fazer a 

contratação do transporte escolar tendo em vista o retorno às aulas, lembrando que a empresa Scherer 

encerrou suas atividades e a empresa Turismo Barcelos, que também fazia o transporte, está 

inadimplente perante ao Município. Outro questionamento da Vereadora é o valor de R$ 148.000,00 

(cento e quarenta e oito mil reais) pagos à empresa Turismo Barcelos no ano de 2020 referente ao 

transporte escolar, tendo em vista que as aulas estavam suspensas. A autora não teve comentários 

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

026/2021 de autoria dos Vereadores Daiani Maria, Demétrios Karol Lorenzini e Marni Ediza Trentini 

Ledur, os quais citam que fazendo uma análise se inteirando das leis criadas no município de Cruzeiro 

do Sul nos anos anteriores, solicitam informações acerca da Lei nº 1558-01/2017 que cria o Conselho 

de Políticas Públicas no Município de Cruzeiro do Sul e dá outras providências. Deste modo, solicitam 

que a Mesa Diretora envie ofício para que o Executivo Municipal informe aos Vereadores de que forma 

os integrantes deste conselho são escolhidos, os nomes dos servidores que compõem o conselho 

oficialmente, os valores atualizados que são pagos mensalmente aos integrantes do mesmo, bem como 

quantas vezes este Conselho atuou nos anos de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Solicitam, ainda, que 
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seja feita uma planilha separada mensalmente contendo as informações acima solicitadas. Justificaram 

o referido pedido tendo em vista a abordagem feita por alguns funcionários públicos do município em 

relação a este assunto, bem como desconhecimento de haver outro conselho que seja remunerado em 

na cidade, saber sobre o trabalho realizado pelo mesmo e o impacto financeiro aos cofres públicos. No 

espaço para comentários adicionais, a autora Daiani Maria explanou que logo que foi eleita Vereadora, 

entrou no site da Câmara de Vereadores para verificar a legislação e que deparou-se com a referida lei. 

Citou ainda, que perguntou para algumas pessoas e as mesmas não sabiam responder muito bem o que 

o conselho fazia e em conversa com colegas, também não sabiam como as pessoas eram escolhidas. 

Relatou, ainda, que servidores também a questionaram como acontecia e que também já participou de 

conselhos na cidade, citando que sempre foram voluntários e nunca remunerados, o que, segundo a 

Vereadora, causou um pouco de estranheza, afirmando que gostaria de saber como o conselho trabalha. 

Mencionou ainda que de acordo com a reunião realizada na terça-feira, os secretários deixaram claro 

que deve-se enxugar e que não há dinheiro para as estradas, sendo assim, de acordo com a Vereadora, é 

um momento que se deve fazer a revisão dessas situações e questionou se no momento tem a 

necessidade sabendo que muitos serviços estão suspensos. Expôs que não sabe como o conselho 

funciona e que gostaria de saber para que se possa estudar uma outra forma dele funcionar. A autora 

Marni Ediza Trentini Ledur mencionou que os conselhos atuam de forma voluntária, e como se refere 

desde o ano de 2017, deve-se saber quem atuou, o que se faz, se tem alguma ata que certifique os 

encontros e, principalmente, no ano passado e neste ano, em período de pandemia, onde se deve repensar 

algumas coisas. O autor Demétrios Karol Lorenzini citou que algumas pessoas questionam sobre 

determinados assuntos e é ruim quando não se sabe a resposta, dizendo que é o momento de questionar. 

Mencionou ainda que alguns servidores não falam com medo de retaliação e questionam como 

determinado servidor ganha a mais, como é escolhido, quem participa. Explanou, ainda, que é uma 

informação para o Município. Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Requerimento nº 027/2021 de autoria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, requerendo que a Mesa 

Diretora envie oficio para a PATRAM, solicitando informações sobre a diligência que foi feita no Arroio 

São Rafael, na localidade de mesmo nome, no dia 16 de abril, após denúncias de moradores ribeirinhos, 

sobre a mortandade de peixes no referido arroio. Justificou o pedido, uma vez que, de acordo com o 

Vereador, até o momento, não se tem respostas através de medidas práticas, bem como, nenhuma nota 

oficial sobre o assunto por parte do referido órgão. Ainda, solicitou que o mesmo pronunciamento seja 

feito pelo Setor de Meio Ambiente do Município. No espaço para comentários adicionais, o autor relatou 

que aguardou até o dia de hoje informações acerca e que não aconteceu. Citou que a comunidade quer 

saber o que ocorreu com informações prestadas pelos dois órgãos. Em votação, o Requerimento foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 028/2021 de autoria do Vereador Isidoro 

José Weschenfelder, requerendo que a Mesa Diretora envie oficio à RGE – Rio Grande Energia, 

solicitando a retirada de postes de iluminação de dentro da propriedade da senhora Elaine Otília Rocha, 

localizada na Linha Sítio. Justificou a necessidade, alegando que de acordo com a munícipe, o cultivo 

não está se desenvolvendo em virtude da iluminação artificial. No espaço para comentários adicionais, 

o autor ressaltou que o nome da munícipe é Elaine Otília Hauschild e que a situação é recorrente em 

diversos locais do interior, citando que com essa iluminação, a plantação não se desenvolve.  Em 

votação, o Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. EXPLICAÇÕES PESSOAIS E 

USO DA TRIBUNA:  Vereador Isidoro José Weschenfelder: Iniciou desejando boa noite a todos. 

Explanou acerca de seus pedidos, referente à Travessa da Lagoa citou que muitas pessoas utilizam o 
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trecho para se locomoverem e que em períodos chuvosos a água cobre a pista, sendo necessário o 

levantamento e o alargamento do local, para não causar transtornos. Sobre a praça que solicitou, por 

investimento dos loteadores, disse que é necessário para a qualidade de vida, formação das crianças e 

segurança das mesmas, mencionando ser um custo irrisório aos loteadores. Falou sobre seu pedido de 

melhorias no Loteamento Fick, citando que o bairro está muito bonito e que foram feitos calçamentos. 

Citou que alguns moradores falam do alto valor que pagaram por esses calçamentos e questionam 

algumas coisas, como um local que seria área da Prefeitura e que caberia ao órgão fazer o calçamento e 

não foi feito. Explanou que o Município deve participar mais e aludiu às fotos que anexou em seu 

pedido, com a falta de grades em bueiros. Questionou o porque a população paga, faz e eles, como 

gestores da cidade, deixam algumas coisas pendentes. Citou que há engenheiros na Prefeitura e 

questionou se averiguaram a obra, dizendo que acredita que sim, mas que passou-se desatento, 

referindo-se ao local em frente a moradora senhora Lisete Schneider, onde, de acordo com o Vereador, 

o nível do bueiro está acima e não escoa a água, ocorrendo de a água ir para o pátio da referida moradora 

e de demais moradores das proximidades. Expôs que deve-se qualificar o que está sendo feito, o que, 

segundo o Vereador, vai de encontro a fazer novas contratações, dizendo que precisa-se qualificar com 

pessoas que podem responder pelos seus atos e por suas atribuições. Explanou que observa na cidade a 

quantidade de postes que estão caindo e que solicitou a substituição de lâmpadas ao setor responsável, 

visto a quantidade de lâmpadas queimadas que há. Disse da reunião realizada com a RGE – Rio Grande 

Energia e que espera a visita dos mesmos o quanto antes. Parabenizou o Vereador Demétrios Karol 

Lorenzini pelo pedido referente à entrada para a Boa Esperança, dizendo ser muito importante visto o 

risco de acidente que há no local pela pouca visibilidade e alta velocidade. Citou, também, que recebeu 

a solicitação de uma rótula no mesmo local e que acabou não encaminhando o pedido. Parabenizou seus 

colegas Vereadores por estarem envolvidos com a comunidade e disse estar muito contente em participar 

do grupo eleito pelo povo.Vereador Demétrios Karol Lorenzini: Iniciou desejando boa noite ao 

Presidente, demais Vereadores e servidores da Casa. Agradeceu à Secretaria de Assistência Social e 

Habitação, por intermédio do Secretário Sérgio Luís Backes e do senhor Fausto Fernando Souza, por 

prontamente terem atendido sua solicitação, dizendo ter sido rápida a resposta e que em cima desta serão 

traçadas metas de melhoras para o Município. Referiu-se à placas de sinalização de ruas, citando que 

alguns Vereadores já fizeram o pedidos e demora na execução. Disse que há uma empresa no Município 

que faz placas e que para sua pessoa, e acredita que para os munícipes também, é uma questão simples 

de ser resolvida. Solicitou que seja feita uma Indicação para colocação de uma placa na Estrada Oscar 

Weiler e lembrou que os Vereadores aprovaram a denominação do logradouro em março deste ano, mas 

que o local continua sem placa, dizendo que não adianta fazer projeto, aprovar, os familiares ficarem 

contentes, se a estrada continua sem denominação, citando que é uma lembrança importante para a 

família e para a questão de entregas. Referiu-se à solicitação sobre o transporte público, dizendo ser 

muito importante. Narrou que foi questionado via rede social sobre o transporte público, onde o 

munícipe o disse que paga IPTU e que não tinha transporte. Mencionou que repassou ao munícipe que 

um pedido deu entrada e que em breve haverá resposta. Citou que o Município de Santa Clara do Sul 

apresentou à população uma alternativa o transporte público em zona urbana e rural. Disse que referente 

à ponte próximo à empresa Faros, a qual é a maior empresa do Município, o trecho é praticamente 

intransitável e que deve-se colocar material no local. Parabenizou a obra realizada na entrada do Distrito 

Industrial, dizendo que ficou muito boa, e disse que se for realizada na entrada para Boa Esperança, será 

essencial, ajudando muitas pessoas. Parabenizou a aprovação e a colocação da emenda no projeto que 
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cria cargos, disse que acredita estar-se qualificando o serviço prestado que é algo, segundo o Vereador, 

que os munícipes cobram. Citou que não se fala em nomes e que não se pode dizer que é para beneficiar 

ou prejudicar alguém, mas sim, para beneficiar o Município. Disse que quando se fala em qualificação 

de escolaridade, não se está desmerecendo quem não tem, mas que há oportunidades e a qualificação é 

para atender melhor. Tratou sobre seu Requerimento para à PATRAM e para o órgão do meio ambiente 

do Município, dizendo que ele, juntamente com a Vereadora Marni, foram procurados sobre o que será 

feito. Disse que acompanhou, foram feitas diligências em alguns lugares e passadas duas semanas, até 

agora não houveram respostas. Citou que as pessoas querem respostas, querem saber quem matou os 

peixes e se será colocado veneno para os mosquitos, pois, segundo o Vereador, quando os peixes morrem 

não consomem as larvas dos mosquitos. Explanou que no último dia 12, participou de uma reunião 

virtual coordenada pelo Deputado Federal Giovani Cherini, com mais 9 (nove) Municípios, onde 

Cruzeiro do Sul foi contemplado com um projeto de prática integrativas e complementares em saúde. 

Citou que o SUS – Sistema Único de Saúde já possui grande parte delas e o projeto do Deputado abre 

ainda mais oportunidade. Disse que após uma visita feita ao Município pelo Deputado, a Secretária de 

Saúde se mostrou interessada, é adepta à cultura. Expôs que na reunião aprendeu que os Municípios não 

tem Secretaria de Saúde e, sim Secretaria da doença, de acordo com o Vereador, atualmente só se trata 

doença e, implementando pelo menos 10 (dez) práticas integrativas e complementares, passará a ser 

uma Secretaria de Saúde. Mencionou que será conversado com o Prefeito para implementar isso no 

Município, dizendo que precisará do apoio dos Vereadores, e que possuem uma equipe para passar todas 

as informações. Disse, também, que com a implementação do programa no Município, os recursos irão 

surgir, diferentemente de outros Deputados. Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn: Iniciou 

saudando o Presidente, os demais Vereadores e os servidores da Casa. Explanou ser muito bom 

poderem-se encontrar novamente na sede do Poder Legislativo, por dois motivos: ter contato mais 

próximo e por ser sinal que o Coronavírus deu uma leve queda. Agradeceu aos seus colegas Vereadores 

pela aprovação de seus projetos e do anteprojeto, o qual poderá padronizar os prédios públicos nas cores 

branca e azul, o que, de acordo com a Vereadora, além de identificar, irá embelezar e proporcionar 

economia de recursos visto que todas as sobras de tintas serão utilizadas na próxima obra. Citou que os 

anos de 2020 e 2021 ficarão marcados na história de cada um por ter as vidas modificadas pelos efeitos 

da pandemia. Expôs que haverá o início das aulas em todo o Estado e que aos poucos serão retomadas 

todas as atividades. Disse esperar que todas as escolas estejam prontas para receber os alunos, pois, de 

acordo com a Vereadora, com a parada, a Administração teve tempo para deixar as escolas em plenas 

condições. Mencionou que deve-se ter atenção à saúde pela pandemia, mas que a educação deve receber 

atenção também, pois é a semente da próxima colheita de geração. Relatou que espera que a 

Administração esteja analisando sua Proposição de implementar, na localidade de São Gabriel, um 

centro educacional, pois segundo a Vereadora, educação é investimento na formação de cidadãos de 

bem. Parabenizou o Município de Encantado pela atitude de construírem o Cristo Protetor, uma obra 

grandiosa que está colocando Encantado em manchete internacional, parabenizando a visão de futuro 

dos munícipes e administradores e que a obra irá impulsionar o turismo na região. Explanou que 

Cruzeiro do Sul terá a oportunidade de entrar na rota do turismo, tendo a Lagoa Crispim, que, segundo 

a Vereadora, é uma das maiores do Vale do Taquari, tendo em torno de 7 quilômetros navegáveis; a 

cascalheira, bela por natureza; a barragem eclusa de Cruzeiro do Sul e Bom Retiro do Sul e o morro, 

com a Casa do Morro que inspirou o brasão, a toca dos corvos, uma ótima gastronomia e um povo 

hospitaleiro. Disse que é necessário se preparar para receber os turistas que virão para a região e que o 
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turismo gera muitos empregos, pois traz o dinheiro de fora para dentro do Município. Encerrou dizendo, 

em suas palavras, “que Deus nos ilumine”. Vereadora Daiani Maria: Iniciou saudando o Presidente, 

demais Vereadores e funcionários da Casa. Agradeceu a aprovação do Projeto relacionado ao autismo, 

dizendo acreditar ter um grande avanço e que como mencionou anteriormente, ao ser procurada pela 

mãe, foi atrás e verificou que o Município não tinha nada que pudesse beneficiar os autistas. Citou que 

existe um grande problema de diagnóstico do autismo e que quando diagnosticado precocemente e 

tratado, consegue-se que as crianças possuem uma melhor resposta no tratamento e na vida. Relatou 

que o autista consegue ter uma vida normal se ele for estimulado e assistido, conseguindo desenvolver 

diversas situações igual a qualquer outra criança. Analisando isso, mencionou que buscou alguns 

embasamentos, contatos com algumas mães de fora do Município, o projeto foi protocolado e aprovado, 

dizendo esperar que o Prefeito sancione e vire Lei na cidade, e que as pessoas e os estabelecimentos 

consigam se adequar para que tenham prioridade no atendimento, tendo, de acordo com a Vereadora, 

mais esse avanço na cidade. Expôs que no dia de hoje é o dia internacional da educação e que fica muito 

feliz com o retorno às aulas, visto que todas as atividades retornando e as crianças em casa, é uma 

questão que a deixa chateada pela situação das crianças, onde há crianças ficando doentes, obesas e com 

crise de ansiedade. Relatou que acredita que o calendário de vacinação poderia ter sido feito de outra 

forma, onde os professores deveriam estar na preferência de vacinação para que pudessem estar 

respaldados agora. Disse acreditar que o retorno às aulas das crianças é de suma importância e que o 

período que ficaram em casa não será mais possível reverter, sendo necessário ser pensado de que foram 

poderá ser amenizado esse impacto. Citou que Cruzeiro do Sul está preparado para o retorno das aulas, 

relatando que em contato com a Secretária da Educação, tiveram um grande cuidado e preparo nas 

escolas, a educação infantil voltando no dia de amanhã (29) nos mesmos moldes que era anteriormente, 

da mesma forma dos primeiros aos quartos anos. De acordo com a Vereadora, a partir da próxima 

semana, ocorrerá a volta dos quintos aos nonos anos. Disse esperar que não se tenha mais nenhuma ação 

judicial e que as crianças permaneçam nas salas de aula, que é o lugar deles. Parabenizou à 

Administração pelo projeto que enviaram para apreciação, o qual visa dar um incentivo para o comércio. 

Citou que durante a pandemia a situação não foi legal, todos passaram por dificuldades, dizendo que 

quem tem comércio sabe bem como isso funciona. Dar esse prazo maior para que as pessoas tenham 

um fôlego, de acordo com a Vereadora, é importante. Relatou que esteve, na semana, em uma conversa 

do Gabinete do Prefeito, dizendo ter sido bastante positiva. Referiu-se a solicitação da Vereadora 

Vanessa sobre o transporte, dizendo que trataram sobre o mesmo e que alguns munícipes expuseram 

que gostariam de ir trabalhar mas que não conseguem por não ter transporte, a mesma coisa ocorrendo 

com o comércio, onde muitos comerciantes questionam a falta de transporte e o fato de muitas pessoas 

irem comprar em Lajeado por esse motivo. Citou que no momento da conversa ficou um pouco 

frustrada, citando que a Vereadora Marni estava presente no momento, por terem relatado que a empresa 

encerrou as atividades e não tem o que fazer nesse sentido. Expôs para os demais Vereadores que, de 

forma conjunta, se tenha ideias do que possa ser feito, buscando em outros Municípios se necessário, 

mas que não se pode deixar a população do interior desamparada. Explanou ter sido questionada sobre 

a ponte, que caiu na divisa de Cruzeiro do Sul com Venâncio Aires e relatou que a obra está andando, 

já foram feitos orçamentos, o custo será dividido entre os dois Municípios e que em cerca de 30 (trinta) 

dias já esteja pronta para ser utilizada. Acerca da RGE – Rio Grande Energia, disse que quando houve 

a reunião com a empresa, uma munícipe a enviou fotos e a localização em frente à escola Itaipava 

Ramos, o qual foi um de seus questionamentos na reunião. Mencionou que passaram na reunião que há 
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um cronograma de trocas, mas que, pelo que o Prefeito João passou em conversa, a Administração está 

com um acesso muito difícil com a empresa e que já solicitaram reunião online e presencial e não é 

possível. Citou que mesmo com a pandemia os serviços não podem parar e alguma coisa deve ser feita. 

Falou sobre a vacinação, relatando que teve o dia “D” da vacinação no Município da vacina contra a 

gripe e que passou nas unidades de saúde. Acerca da dengue, citou que perguntou, na oportunidade, 

sobre dengue e lhe informaram que estavam preocupados por ter o problema de não saberem o que é 

gripe, dengue ou covid-19, citando que teve o primeiro caso de dengue no Município e que ligou um 

sinal de alerta. Expôs que a Administração precisa fazer um trabalhou um pouco mais forte no sentido 

de conscientização da população para não levar a ter uma pane no sistema por um surto de dengue, 

covid-19 e gripe. Relatou que esteve, no dia 26, participando da prestação de contas e da escolha da 

nova diretoria do Hospital São Gabriel Arcanjo, citando que a nova Presidente do Hospital será a 

senhora Marcia Gregory; Vice-Presidente o senhor Júlio Scheeren; Tesoureira senhora Mônia Loeblein 

e Secretária a senhora Adriana Schossler. Mencionou esperar que tenham bastante sucesso e que 

alcancem tudo que tem projetado para o hospital, que, segundo a Vereadora, é um plano bem bacana. 

Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur: Iniciou saudando o Presidente, demais Vereadores e 

servidores da Casa. Explanou acreditar que todos, principais os pais, receberam com muita alegria o 

retorno das aulas, mesmo que não seja de forma integral, no caso das creches, mas que pelo menos um 

período para que as crianças possam ter o convívio com os colegas, dizendo acreditar ser muito 

importante. Agradeceu o empenho da Secretaria de Educação por manterem as escolas e creches em 

ordem enquanto estiveram fechadas, fazendo as manutenções necessárias, para que esse retorno ocorra 

de forma legal, visto envolver questão de professores, transporte, merenda. Explano que em várias 

coisas que é solicitado, se tem a pandemia como a grande desculpa, como não conseguir uma reunião 

com a RGE por estarem todos online, dizendo que parece que para muitas coisas a vida não continua, 

mas que as coisas não podem parar. Relatou que somente hoje tiveram três pedidos para RGE e que não 

foi a primeira Sessão que houveram pedidos. Agradeceu a aprovação da Proposição que fez e disse 

esperar que o Executivo olhe bem atentamente, citando que se deve fiscalizar porque as pessoas cobram. 

Expôs acerca do transporte, dizendo que desde as caminhadas em eleição, as pessoas solicitavam a 

respeito e que não se pode exigir que os munícipes comprem no Município, se não há transporte. 

Afirmou que se deve pensar em algo para viabilizar isso para as pessoas, podendo ser uma vez por 

semana no começo, mas que se crie alternativas para oferecer o transporte para as pessoas e não dizer 

somente que não deu, citando que não se pode aceitar essas desculpas. Parabenizou a Vereadora Daiani 

Maria pelo projeto sobre o autismo, dizendo que é uma coisa nova e que não tem muito conhecimento 

por parte das pessoas e que o projeto, além de ajudar as crianças, dá um apoio multidisciplinar aos pais, 

visto que, de acordo com a Vereadora, o diagnóstico não é fácil e as vezes quando descobre, já se passou 

um grande tempo. Relatou que possui um colega que é autista, que fez faculdade, dirige, foi para 

Londres por 15 (quinze) dias sozinho e que fazia curso de inglês, citando que a mãe que era professora, 

hoje aposentada, sempre o tratou de forma igual, não diferenciando por ter algo. Referente ao 

Requerimento de autoria da Vereadora Daiani Maria, Vereador Demétrios Karol Lorenzini e de sua 

autoria, agradeceu a aprovação e disse que vai de encontro às solicitações da população que os cobram 

e, muitas vezes, não conseguem responder. Disse, ainda, que as informações são para esclarecimentos 

à população e para sanar dúvidas, não sendo questão de apontar o que cada um tem, não mencionando 

nome de ninguém. Explanou que se qualificar melhor que irá desempenhar essas funções, o Município 

ganha. Referiu-se sobre a ponte do Arroio São Rafael, dizendo que merece uma atenção, pois, quando 
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chove, fica quase intransitável. Relatou sobre a situação do Arroio São Rafael, com a espuma e 

mortandade dos peixes, dizendo que a deixou muito incomodada, como também aos moradores da 

comunidade, citando que no domingo ainda havia espuma passando por cima da ponte e que foram 

enviadas amostras para a UNIVATES e, até o momento, não houveram respostas. Disse que o Município 

deve agilizar a situação porque a situação não pode ficar assim e que todos estão esperando o resultado. 

Presidente Gustavo Henrique Richter: Iniciou saudando a Vice-Presidente Daiani Maria, demais 

Vereadores e servidores da Casa. Explanou acerca de sua indicação sobre a manutenção da rua Dom 

Pedro II, dizendo que é uma solicitação dos moradores e que há uma empresa no local, com caminhões 

transitando. Citou que em reunião realizada na terça-feira passada, o Secretário de Administração 

colocou que seria necessário enxugar a máquina, mas que, em sua visão, será necessário achar uma 

solução, visto a necessidade de manutenção de estradas, principalmente na época de escoamento de 

produção. Referiu-se a proposição apresentada sobre praça pública e academia no Loteamento Fick, 

mencionando que desde o seu mandato passado já conversa com o Presidente da Associação, senhor 

Elias Mallmann, e que são pedidos que ocorrem há 4 (quatro) anos. Citou que o processo de calçamento 

ocorreu em praticamente todas as ruas e a rua principal foi asfaltada, afirmando que o bairro está 

crescendo bastante e que ao lado já está sendo criado um novo loteamento. Ainda, disse esperar que a 

Administração olhe com bons olhos para o pedido. Falou sobre a dengue, dizendo que os casos nos 

Municípios vizinhos estão aumentando e que em Cruzeiro do Sul já teve caso positivo, fazendo um 

apelo à população para que se cumpra os protocolos, não deixando água parada. Citou que os sintomas 

são muito parecidos com o da gripe e covid-19, sendo necessário esse cuidado. Explanou sobre a volta 

às aulas, dizendo acreditar que as aulas precisam voltar pelo bem das crianças e que não será recuperado 

o tempo perdido, mas, que, quanto mais o tempo passar, mais difícil a situação fica, acarretando em 

problemas na saúde mental. Por fim, disse esperar que as escolas estejam prontas para receberem os 

alunos e frisou novamente sobre a vacinação dos professores, sendo, segundo o Vereador, de extrema 

necessidade e que deveriam ter sido vacinados anteriormente. 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 05 (cinco) 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 28 

DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021. 
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