
 

ATA Nº 012/2021 

 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de junho de 2021 (dois mil e vinte e um), às 18 horas e 30 minutos 

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

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

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

cida 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 011/2021 da Sessão Ordinária de 02 

de junho de 2021. Os vereadores receberam a ATA com antecedência, com consequente leitura e análise, 

foi APROVADA POR UNANIMIDADE. EXPEDIENTE: Edital de Audiência Pública, onde o Pre-

feito Municipal de Cruzeiro do Sul torna público que será realizada audiência pública para apresentar e 

discutir as metas para o PLANO PLURIANUAL 2022-2025, no dia 30 de junho, às 11 horas, na sede 

da Câmara de Vereadores. Indicação nº 054/2021 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfel-

der, indicando que a Administração Municipal faça algumas melhorias na EMEI Dona Maria Julieta, 

no bairro Passo de Estrela, como reforma dos brinquedos de madeira que estão começando a apodrecer, 

colocação de areia onde no escorregador e na caixa de areia e colocação de brita no pátio. Solicitou, 

ainda, que sejam adquiridas motocas, bicicletas e demais brinquedos infantis para as crianças, como 

bolas, bonecas e demais que sejam possíveis. Solicitou, também, que seja feito poda das árvores e re-

moção dos galhos existentes, bem como o aumento da altura do muro que tem ao redor ou reformar e 

aumentar a cerca já existente para dar mais segurança aos professores e crianças, alegando que o colégio 

já foi furtado à noite. Indicação nº 055/2021 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, 

indicando que a Administração Municipal, através da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, ad-

quira materiais esportivos para o projeto Escolinha Geração 5 Estrelas, citando que no mesmo atende-

se diversas crianças de forma gratuita no Ginásio Orlando Eckert. Expôs que os materiais são cerca de 

10 bolas (de alguns tipos diferentes), 30 cones chinês, 20 cones médios com barreiras e 10 cones grandes 

dos mais diversos tipos e que esses materiais serão utilizados para atender todas os alunos devidamente 

inscritos na Escola de Futebol Geração 5 Estrelas, com o benefício de melhoras suas capacidades físicas, 

bem como, o correr, saltar, chutar, driblar, entre outros. A partir desses novos materiais, disse que o 

professor terá mais opções de montagem de treinos para que o aluno possa melhorar sua capacidade 

técnica no esporte e, futuramente, criando novos jogadores para o município. Mencionou, ainda, que e 

que é de extrema importância, é a melhora do físico da criança, sendo que hoje em dia elas estão cada 

vez mais sedentárias, sem praticar atividades físicas e mais tempo inseridos nas redes sociais e que tendo 

mais opções de montagem de treino, não será algo enjoativo para as crianças, sendo que eles terão mais 

gosto para o esporte. ORDEM DO DIA:  Proposição nº 080/2021 de autoria do Vereador José André 

Schmitt, solicitando que Administração Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, 

faça a colocação de lâmpada para iluminação pública na Linha Primavera, no trecho entre a propriedade 

de Rudi Welter até a RSC-453. Justificou tal pedido, uma vez que não existe iluminação pública no 

local, sendo esse trecho muito utilizado pelos moradores que se deslocam por ali a seus locais de traba-

lho, especialmente no período de inverno, quando os dias são mais curtos. O autor não teve comentários 

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



081/2021 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, solicitando que Administração Muni-

cipal, através do setor competente, estude a viabilidade de construir um pórtico de entrada ao Município 

de Cruzeiro do Sul, a ser localizado na RS-130. Sugeriu que seja adotado a imagem da Casa do Morro 

como modelo, remetendo ao nosso maior símbolo e citou que além de ser algo informativo aos visitan-

tes, será mais um cartão postal de Cruzeiro do Sul, dando ainda mais orgulho ao nosso povo. Salientou 

que diversos Municípios da região já possuem esse monumento, como Estrela, Taquari, Bom Retiro do 

Sul, Santa Clara do Sul, Encantado, Venâncio Aires, entre diversos outros. Para executar a obra, sugeriu 

que o Poder Executivo tente angariar recursos no Governo Federal, através do Ministério do Turismo, 

e de emendas parlamentares, situação que colocou-se à disposição para ajudar. No espaço para comen-

tários adicionais, o autor citou que a cerca de 30 anos, falava-se em pórtico e que várias cidades da 

região fizeram. Disse que a cultura local é magnífica, como a casa do morro e a lagoa. Frisou que deve 

ser pensado e que seria muito importante a identificação do município. Em votação, a Proposição foi 

APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 082/2021 de autoria do Vereador Isidoro José 

Weschenfelder, solicitando que Administração Municipal, através da Secretaria de Planejamento e De-

senvolvimento Econômico, faça um projeto para instalação de uma rótula na rua Frederico Germano 

Haessngen. Explanou acerca das obras de pavimentação asfáltica que resultou na melhoria das condi-

ções de tráfego das ruas Padre Afonso Weiler e Laura Azambuja e, considerando o grande fluxo de 

veículos que trafegam diariamente na rua Frederico Germano Haenssgen, mais especificadamente no 

entroncamento com as ruas supracitadas, junto ao posto de combustíveis e o acesso ao bairro Vila rosa, 

onde se encontra o Loteamento Popular, o Loteamento Jardim dos Ventos e demais empreendimentos 

que estão em fase de instalação no referido bairro. Disse que a instalação de uma rótula será de suma 

importância em relação a mobilidade e segurança de pedestres e motoristas que circulam na via e anexou 

um croqui de sugestão, enviado ao Vereador por um munícipe cruzeirense, a quem agradeceu. No espaço 

para comentários adicionais, autor relatou que a rua Frederico Germano Haenssgen possui um grande 

fluxo e que há um aumento no número de imóveis na região, com loteamentos novos sendo construídos. 

Citou que é preciso reavaliar a segurança e que, no local, há um risco muito grande. Em votação, a 

Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 083/2021 de autoria da Verea-

dora Vanessa de Jesus, solicitando que a Administração Municipal, através do setor competente, faça 

um estudo com o quadro técnico do Município, acerca da possibilidade de reformar/auxiliar na reforma 

de casas de munícipes com baixa renda comprovada, em especial nos bairros Vila Zwirtes e Passo de 

Estrela. Disse acreditar que deve ser papel do poder público promover programas de construção de 

moradias e melhorias das condições habitacionais. A autora não teve comentários adicionais. Em vota-

ção, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 084/2021 de autoria do 

Vereador Demétrios Karol Lorenzini, solicitando que a Administração Municipal, através dos setores 

competentes, promova um encontro com os responsáveis pela EGR para discutir a questão da isenção 

do pedágio, bem como o andamento das obras prometidas pela empresa. Citou que vários moradores e 

empresários de Boa Esperança perderam a isenção do pedágio e que acredita que isso seja inaceitável, 

perante tudo o que foi tratado e aceito quando da concessão à empresa. Expôs que a população e os 

empresários estudam bloquear o pedágio de forma pacífica nos próximos dias e que apoia a ideia, visto 

que precisam ser ouvidos. Explanou, ainda, que o pedágio hoje dá ao município um retorno baixíssimo 

e as obras solicitadas não acontecem, como por exemplo as rotatórias nas entradas do Distrito Industrial 

e da rua Frederico Germano Haenssgen. Sugeriu que nesse encontro/discussão seja apresentada possi-

bilidade de retirada do pedágio do Município, pois se não traz benefício desejado para os cruzeirenses, 

não é necessário o mesmo. No espaço para comentários adicionais, o autor comentou que é uma questão 



que ocorre a bastante tempo e solicita mais um encontro para buscar alguma solução e para saber o 

porquê as coisas não acontecem. Disse que há pouco tempo atrás, participaram de uma chamada ao vivo 

com o Presidente da Assembleia Legislativa com o presidente da EGR, ocasião em que foi prometido 

que as rotatórias seriam feitas, de acordo com o Vereador.  Em votação, a Proposição foi APROVADA 

POR UNANIMIDADE. Proposição nº 086/2021 de autoria da Vereadora Daiani Maria, solicitando 

à Administração Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, a necessidade de se 

tomar medidas que objetivem na contratação de monitores para acompanhar os motoristas dos ônibus 

escolares em especial aos ônibus direcionados ao transporte de crianças da educação infantil. Justificou 

a referida solicitação, tendo em vista garantir a segurança do transporte escolar dos alunos do Município 

e disse que a medida solicitada é de suma importância para oferecer mais segurança aos alunos que 

utilizam o transporte coletivo, assim proporcionando muito mais tranquilidade aos pais. Expôs que o 

monitor de apoio ao transporte escolar é um profissional responsável por garantir a integridade física e 

moral das crianças e adolescentes no trajeto de ida e volta até a escola e destacou a situação dos moto-

ristas que precisam administrar duas atribuições: dirigir o ônibus e cuidar das crianças que estão sendo 

transportadas e que pode ocasionar acidentes. No espaço para comentários adicionais, a autora relatou 

que na última semana esteve visitando a secretaria de educação e, na oportunidade, conversou a respeito 

do transporte escolar. Disse que a partir dos 5 (cinco) anos de idade, as crianças já são transportadas e 

que questionou se havia algum monitor para acompanhar durante o trajeto, sendo negativa a resposta. 

Mencionou que o motorista, com a quantidade de crianças dentro do ônibus, deve dirigir tenso e que os 

pais também devem ficar apreensivos. Expôs que pensando nisso, elaborou a Proposição e espera que 

seja analisada com carinho e atenção que é necessário, frisando que as crianças são muito pequenas para 

andarem sozinhas de ônibus. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Pro-

posição nº 087/2021 de autoria das Vereadoras Daiani Maria e Marni Ediza Trentini Ledur, soli-

citando à Administração Municipal, por intermédio da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 

Econômico, que agilize na realização de um projeto para continuação do asfalto na RS-130, localidade 

de Bom Fim, para que seja apresentado ao Governo Estadual. Disseram que é sabido que recentemente 

o Estado lançou o Programa Avançar que reunirá, de forma estratégica, os projetos do governo do RS 

para o desenvolvimento, a melhoria da capacidade de vida e a sustentabilidade. Destaca-se aqui a con-

servação, recuperação e realização de acessos asfálticos a serem realizados em todos o território esta-

dual. Citaram que, durante a visita do Deputado Vilmar Zanchin ao Município de Cruzeiro do Sul, 

solicitaram o agendamento de uma audiência com o Secretário de Logística e Transporte Juvir Costella 

para viabilizar a continuação do asfaltamento da RS-130. Destacaram, ainda, que a rodovia acima citada 

serve para ajudar no escoamento da produção da nossa cidade, bem como foi de extrema importância 

quando ocorreu o bloqueio da BR-386, servindo de rota alternativa para os motoristas de todo Estado. 

No espaço para comentários adicionais, a Vereadora Marni explanou que é necessário ter boas estradas, 

pela qualidade de vida e escoamento de produção. Disse que a continuação do asfaltamento da RS-130 

é de extrema importância para a vida das pessoas e que, com o ocorrido na ponte em Estrela, se viu que 

deve-se ter outros acessos. A Vereadora Daiani destacou que o Governo do Estado está fazendo grandes 

investimentos, pelo programa avançar, em diversas rodovias do estado que, futuramente, mais rodovias 

serão contempladas. Disse que a Administração Municipal tendo um projeto pronto, sairá na frente de 

outros lugares e que mostra que o Município está engajado e merece o investimento para poder trazer 

qualidade de vida à população. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. 

Proposição nº 088/2021 de autoria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, solicitando que a Ad-

ministração Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, faça a adesão 



ao Google for Education, de forma mais breve possível, possibilitando assim que cada Professor e pos-

teriormente os alunos, tenham acesso a uma conta institucional para a melhor realização de suas ativi-

dades referentes às escolas. Como justificativa para a solicitação, apresentou que o Google for Educa-

tion é um conjunto de aplicativos, uma solução tecnológica desenvolvida para facilitar a vida de profes-

sores e alunos dentro e fora das salas de aula, a qualquer hora e a partir de qualquer dispositivo conec-

tado à internet. Citou que os professores produzem muitos conteúdos, registram os trabalhos com fotos 

e isso demanda espaço para guardar, sendo assim, precisam de muito espaço para guardar. Aderindo ao 

Programa, mencionou que cada professor pode ter um espaço gratuito para guardar seus materiais na 

nuvem, sem prejudicar o espaço da conta pessoal. Explanou que o uso dessas ferramentas é totalmente 

gratuito para instituições de ensino públicas e privadas, então não existem justificativas para não realizar 

no Município. Oferecendo essa possibilidade aos educadores, citou que se estará dando um enorme 

passo para a melhoria da educação, tanto na infantil como no fundamental. Ressaltou que esse produto 

não é somente para ser usado agora durante o período da pandemia e que essa tecnologia já existia 

anteriormente à pandemia e continuará cada vez mais sendo usada pelos professores com os alunos em 

sala de aula. Indicou, ainda, que juntamente com a adesão ao Google for Education, a Secretaria de 

Educação busque uma formação sobre o Google for Education para os profissionais da educação, di-

zendo ter a certeza de que todos vão crescer muito com este incremento na Educação do Nosso Muni-

cípio. No espaço para comentários adicionais, o autor explanou que teve conversas informais com al-

guns professores do Município e que alguns trabalham, também, em outros Municípios, como Lajeado, 

onde já possui acesso à plataforma. Disse que é necessária a adesão para que os professores não utili-

zem suas contas pessoais e, sim, a institucional, frisando que é algo que todos os professores gostariam 

de ter. Citou que conversou com a equipe da educação municipal e a mesma gostou da ideia. Em vota-

ção, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 089/2021 de autoria da 

Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, explanando que, conforme anunciado pelo Governo do Es-

tado, a RSC-453 que passa pelo nosso Município será repassada para a iniciativa privada. Citou que o 

Governador informou que neste mês as secretarias de Parcerias e de Planejamento, Governança e Ges-

tão, apresentarão informações sobre a localização das praças de pedágio e valores das tarifas. Neste 

sentido, solicitou que a Administração Municipal envie correspondência ao Governo do Estado, solici-

tando que na concessão da RSC-453, se for oficializado o pedágio no Município, todos os veículos 

emplacados em Cruzeiro do Sul sejam isentos da cobrança de pedágio nesta praça, ou, caso contrário, 

que a praça de pedágio seja instalada em outro Município. Expôs que hoje a EGR da isenção de tarifa 

somente para os munícipes das localidades de 22 de novembro, 25 de julho, Arroio Grande, Boa Espe-

rança Alta, Boa Esperança Baixa e Linha Nova, limitados a dois veículos por CPF e que agora ter-se-á 

a oportunidade de fazer valer o direito de ir e vir dentro do Município. Assim, solicitou ainda que a 

Administração Municipal remeta para a Casa Legislativa cópia dos documentos que enviará para o Go-

verno do Estado, a fim de ter-se ciência e poder-se pedir apoio aos Deputados. No espaço para comen-

tários adicionais, a autora disse que a Proposição vai de encontro com que o foi conversado anterior-

mente e que é o momento de se juntarem para fazer valer dos direitos. Disse que o tempo é curto e que 

a conversa veio em boa hora. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. 

Requerimento nº 036/2021 de autoria da Vereadora Daiani Maria, solicitando ao Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Vereadores que envie um ofício para a Administração Municipal para que seja 

oficiado à Delegacia da Receita Federal no Rio Grande do Sul, regional de Caxias do Sul que tem por 

titular o Senhor Nilson Sommavilla Primo, para que inclua Cruzeiro do Sul no atendimento preferencial 



na Destinação de Mercadorias Apreendidas em Decorrência da Proposta de Adoção de Ações Relacio-

nadas à Educação Fiscal. Na oportunidade, solicitou que seja viabilizado a possibilidade de doação de 

materiais de informática, computadores, Datashow, entre outros materiais para que sejam distribuídos 

nas escolas municipais, podendo assim oportunizar as crianças um maior acesso à informática. Ainda, 

requereu a doação de um caminhão munck com cesto e guindaste hidráulico para troca de lâmpadas, 

possibilitando a realização do trabalho com segurança e agilidade. Citou que hoje, o Município possui 

apenas um veículo para realização do serviço de troca de lâmpada e com sistema antigo, feito através 

de escada, o que torna o serviço mais lento. Solicitou, também, que seja solicitado a viabilidade de 

doação de um ônibus com bom estado de uso para que possa ser utilizado na realização do transporte 

público nas linhas do interior, caso o Município assuma a prestação deste serviço. Salientou que atual-

mente só existem na garagem do Parque de Máquinas ônibus escolares, os quais não podem realizar 

este tipo de serviço por questões jurídicas. No espaço para comentários adicionais, a autora mencionou 

que a Receita Federal trabalha com ações relacionadas à educação fiscal e que, pesquisando, verificou 

que alguns Municípios já foram contemplados, citando de exemplo Farroupilha, onde, de acordo com a 

Vereadora, ganharam um ônibus em bom estado. Disse que conversou com o secretário de administração 

para que seja oficiado à delegacia da receita federal no sentido de colocar o município como preferência. 

Explanou, ainda, que ônibus ou caminhão não é tão corriqueiro ter, mas que, equipamentos de informá-

tica, sim, dizendo que as escolas do Município não possuem computadores para todos os alunos e, com 

isso, terá a possibilidade de levar acesso a todos. Expôs que o caminhão que o Município possui atual-

mente, para a troca de lâmpadas, é antigo e com escada, o que acarreta em um serviço mais lento, citando 

que conseguindo um caminhão munck, seria um ganho à população e uma maior segurança e agilidade 

a quem presta o serviço. Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Re-

querimento nº 037/2021 de autoria do Vereador Celso Batista dos Santos, solicitando que a Mesa 

Diretora envie ofício à RGE – Rio Grande Energia, para que seja instalado uma rede de baixa tensão na 

Estrada Geral da Linha Lotes, no trecho entre o colégio Itaipava Ramos até as proximidades das torres 

de alta tensão. Disse ser necessário para que sejam instaladas luminárias, tendo em vista que esse trecho 

necessita de iluminação pública por fatos que vem ocorrendo, como abigeato e, principalmente, os fur-

tos que tem acontecendo no cemitério. No espaço para comentários adicionais, o autor relatou que con-

versou com o senhor Umberto, da RGE, e colocou a situação para o mesmo. Disse que o trecho é escuro 

e bastante movimentado, sendo muito importante à população que a obra seja realizada. Em votação, o 

Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Pedido de Informações nº 010/2021 de au-

toria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, solicitando à Administração Municipal, através do 

setor competente, que envie ao Poder Legislativo cópia do contrato existente entre o Município e a 

Corsan. Solicitou, ainda, que sejam detalhadas todas as obrigações contratuais da companhia, como se 

há exigência contratual para fecharem os buracos que precisam fazer nas ruas da cidade para proceder 

com a manutenção das redes de água e esgoto do Município. Expôs que caso não haja essa obrigação, 

sugere que o contrato seja revisado, visto o descaso que está ocorrendo no Município nesse quesito. 

Ainda, solicitou informações referente às associações comunitárias de água, como quem é responsável 

por tapar os buracos nas ruas e estradas. No espaço para comentários adicionais, o autor citou ser recor-

rente pedidos dos Vereadores solicitando melhorias à Corsan e que em outros Municípios, existem leis 

para isso. Comentou que não há legislação até o momento e que é importante analisar o contrato para 

ver quais são as obrigações da empresa. Expôs que, da mesma forma, é necessário saber sobre as asso-

ciações de água, citando como exemplo um buraco na rua Frederico Germano Haenssgen que ninguém 
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fechou até o momento. Em votação, o Pedido de Informações foi APROVADO POR UNANIMI-

DADE. Pedido de Informações nº 011/2021 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, 

onde explanou que na data de 1º de março de 2021, encaminhou a Indicação nº 021/2021 para que 

fossem adotados crachás funcionais para os servidores públicos municipais, em todas as áreas, contendo 

o nome, foto e o cargo que ocupa. Neste sentido, solicitou a informação de se Indicação será executada 

e, em caso positivo, qual será a data para o início da utilização dos mesmos. A autora não teve comen-

tários adicionais. Em votação, o Pedido de Informações foi APROVADO POR UNANIMIDADE.  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA: Vereadora Vanessa de Jesus: Iniciou 

desejando boa noite a todos, saudando o Presidente, demais Vereadores, servidores da Casa e o público 

que assistia. Explanou a respeito de sua Proposição nº 083/2021, a qual fez para auxiliar às pessoas em 

estado de vulnerabilidade em virtude de que, após a cheia do Rio Taquari em 2020, muitas pessoas se 

encontravam desempregadas e, com a pandemia, a situação piorou. A Vereadora agradeceu à 

Administração pela manutenção da rua Arno Ciceri e ao servidor Paulo por atender sua demanda na rua 

Lauro Antônio Zwirtes. Vereador Demétrios Karol Lorenzini: Iniciou desejando boa noite ao público 

que assistia, aos Vereadores e ao Presidente. Falou a respeito da vacinação, citando algumas polêmicas 

e reclamações de pessoas e que conversou com a secretária de saúde, ocasião em que foi muito bem 

atendido. Parabenizou a Secretaria de Saúde e o Executivo por ter conseguido agilizar, dizendo que na 

presente data, pessoas com 52 anos estão sendo vacinadas. Comentou que na última semana houve um 

grande problema de falta de luz, tanto em Cruzeiro do Sul como nos demais Municípios da região. 

Mencionou que no centro, um poste ficou caído cerca de 5 (cinco) dias e que a culpa parece ser sempre 

do Município, dos Vereadores, mas que, a RGE é uma prestadora de serviço e quando as pessoas se 

sentirem lesadas, devem procurar o PROCON, procurar seus direitos. Disse, ainda, que não se pode 

admitir produtores rurais terem que colocar leite fora porque não tem luz. Comentou que recebe 

demandas de munícipes referente às estradas e que estão ocorrendo algumas obras, citando que, à 

população do Canarinho que o procurou, a equipe que está fazendo mutirão irá se deslocar na próxima 

semana para a referida comunidade. Agradeceu à Secretaria de Educação pelo bom atendimento que 

obteve quando entrou em contato para tratar a respeito do Google for Education. Relatou que gostaria 

de tranquilizar a diretora e a comunidade escolar do Passo de Estrela, citando que a mesma está 

preocupada. Disse, ainda, que o que vende hoje em via é a tragédia e quanto mais tragédias são 

publicadas nas redes sociais, melhor. Citou que a diretora e a comunidade escolar estão tristes em virtude 

de uma indicação, frisando que valoriza muito o trabalho do Vereador Isidoro, mas questionou até que 

ponto as pessoas querem que os problemas sejam expostos, dizendo que deva-se ter mais atenção e 

cuidado ao trazer alguns pedidos. Relatou que alguns pedidos solicitados, nesta noite, já foram 

realizados na semana passada e nesta semana. O Vereador expôs ainda que, a compra de materiais 

solicitado pelo Vereador Isidoro, já havia sido feita na semana passada, dizendo que deve ter ocorrido 

algum desencontro. Explanou ser valoroso o pedido e que valoriza o trabalho de todos os Vereadores. 



Encerrou sua fala dizendo que deve-se continuar buscando o melhor para Cruzeiro do Sul e desejando 

boa noite a todos. Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur: Iniciou desejando boa noite ao Presidente, 

demais Vereadores, servidores e ao público. Agradeceu a presença do senhor Marcos Hinrichsen, 

presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cruzeiro do Sul, que levantou uma importante 

questão, que é do pedágio, principalmente para as comunidades no entorno. Fez uma analogia com o 

Município de Lajeado, citando que é como se fosse algum morador que morasse no bairro São Cristóvão 

precisaria pagar pedágio para ir até o bairro Florestal. Disse que deve ser revista a questão e que há um 

prazo curto para mobilização, citando que o pedágio não traz nenhum retorno e que então não há 

vantagem em tê-lo. Disse que no que depender dos Vereadores, acredita que todos irão colaborar para 

tentar melhorar essa situação. Relatou que havia feito uma Proposição a respeito da vacinação dos 

motoristas, mas que, dois dias depois, a secretaria de saúde publicou que estaria liberado a vacinação 

para esse grupo e que retirou a proposição pois não achou mais necessário. Agradeceu à Administração, 

através da secretaria de saúde, por ter incluído essa classe na vacinação, dizendo que, como as demais 

classes, não pararam um dia sequer para não deixar faltar suprimentos e que viajam muito, inclusive 

para fora do estado. Sugeriu que seja feito um dia “D” de vacinação para esse grupo, em um sábado, 

visto estarem a semana inteira viajando. Relatou que na semana passada tiveram a visita do Deputado 

Vilmar Zanchin, onde comunicou a destinação de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Hospital São 

Gabriel Arcanjo, expondo ter ficado muito feliz e orgulhosa de que o trabalho está dando resultado. 

Disse que pelo que foi informado, o valor será utilizado na informatização do sistema, o que de acordo 

com a Vereadora, é importante tanto para a segurança do paciente como do hospital, visto que todas as 

informações são guardadas em sistema. Agradeceu aos colegas Vereadores pela aprovação da 

Proposição a respeito da continuidade do asfaltamento da RS-130 através do programa avançar do 

governo estadual, mencionando que o asfaltamento é muito importante para a população e que com o 

ocorrido na ponte em Estrela, viu-se a necessidade de ter outras rotas disponíveis. Comentou a respeito 

da vacinação, dizendo que houve algumas polêmicas durante a semana por outros Municípios estarem 

mais avançados na imunização. Disse que para a economia voltar a andar é necessário que as pessoas 

estejam vacinadas e agradeceu a Administração, o Prefeito, por intermédio da Secretaria de Saúde, pelo 

empenho. Explanou, ainda, que segundo ouviu em notícia do Vice-Governador, o Governador quer que 

até o dia 20 de setembro todos os gaúchos estejam vacinados, dizendo que isso dependerá do exemplo 

de cada Município. Encerrou desejando boa noite a todos.  Vereador Isidoro José Weschenfelder: 

Iniciou desejando boa noite ao público que assistia, ao Presidente, demais Vereadores e servidores da 

Casa. Relatou que hoje foi um dia importante, com uma caminhada em busca de recursos para o 

Município. Falou sobre sua Indicação para melhorias na EMEI Dona Maria Julieta, citando que esteve 

no local no dia 31 de maio de 2021, ocasião que foi muito bem recebido e disse que é muito bom saber 



que há profissionais tão bem qualificados e explanou que são cerca de 50 (cinquenta) crianças atendidas 

pelos profissionais. Citou que dia 31 de maio eram 18 dias atrás e que é muito bom que as melhorias 

foram feitas, de acordo como o Vereador Demétrios informou. Parabenizou a Administração e a 

Secretaria de Educação. Comentou sobre a Indicação da escolinha geração cinco estrelas, projeto que 

ocorre no ginásio Orlando Eckert, dizendo que fez a solicitação da compra de alguns materiais por ter 

sido pedido de alguns pais. Disse, ainda, que infelizmente não encaminhou o pedido na sessão anterior 

porque sua lista de indicações e proposições sempre estão esgotadas e que fará o possível para que seja 

sempre assim. Expôs que como foi comprado, deve-se analisar se o dinheiro foi bem "empregado", visto 

que, de acordo com o Vereador, antes da pandemia eram 80 (oitenta) crianças cadastradas no projeto e, 

com a pandemia, agora são menos. Citou, ainda, que há crianças de diversas idades e que deve-se ter 

bolas com tamanhos adequados. Explanou que tem um belo trabalho sendo executado no campo do 

cruzeiro e requereu, verbalmente, que o Executivo faça uma parceria com o professor Dionas Kich. 

Disse que conversou com o profissional e que o mesmo dá aulas gratuitas a algumas crianças, conforme 

as condições financeiras. Parabenizou o profissional pelo trabalho e disse que se é viável ou não, isso 

será discutido entre os Vereadores. Falou sobre o pórtico de entrada à cidade, dizendo que é uma 

demanda antiga e que pode-se fazer o pórtico mostrando um pouco da cidade. Sobre sua Proposição a 

respeito da rótula na rua Frederico Germano Haenssgen, disse ser uma obra de baixo custo e que levará 

mais segurança a quem trafega pelo local. Expôs que fez constantes contatos com o supervisor da RGE 

a respeito do temporal ocorrido no Município, em virtude de vários postes caídos. Solicitou que ao 

Executivo que, os técnicos responsáveis, façam um levantamento dos pontos mais precários que 

necessitam a troca de postes e seja apresentado à Câmara para que, com isso, possam solicitar um plano 

de prevenção, alegando que não pode-se ter mais prejuízos como ocorreu na semana passada. 

Mencionou que ele, o Vereador André e mais duas lideranças políticas da cidade, estiveram em Porto 

Alegre visitando a Casa Civil, conversando sobre a RS-130. Encerrou agradecendo pelas aprovações, 

pelos conselhos e desejou boa noite a todos. Vereadora Daiani Maria: Iniciou desejando boa noite a 

todos, saudou o Presidente, os demais Vereadores, servidores da Casa e às pessoas que acompanhavam 

a transmissão. Falou sobre a Proposição referente aos monitores no transporte escolar, citando que 

esteve conversando com a Secretária de Educação e questionou como funcionava, ocasião em que lhe 

passaram que era a partir de 5 (cinco) anos de idade e que se dirigiam sozinho. Disse que imaginou 

colocando seu filho no ônibus e que essa deve ser uma angústia dos pais. Citou, ainda, que os motoristas 

devem ter todo o cuidado, mas que acha importante ter o monitor, dizendo esperar que o pedido seja 

avaliado pela Administração Municipal e, que, se possível, atendida, dando uma maior tranquilidade 

aos pais e para que os motoristas possam dirigir sem preocupação. Sugeriu que, caso não seja possível 

implementar em todos os ônibus, seja iniciado pelos que transportam crianças da educação infantil e, 



gradativamente, coloque-se nos demais. Agradeceu a visita do Deputado Vilmar Zanchin, oportunidade 

em que o mesmo comunicou a destinação de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Hospital São Gabriel 

Arcanjo e disse que esse valor será utilizado na informatização devido ao marco regulatório da internet, 

pois existem várias exigências. Comentou sobre a Proposição da RS-130, citando o Vereador Celso e 

dizendo que propôs que a Administração Municipal, através da Secretaria responsável, elabore um 

projeto. Mencionou que o Governo lançou o programa avançar, que no momento não contemplou a RS-

130, mas que se sabe que haverá outros investimentos e que, se tiver um projeto bem feito, há uma 

maior chance de se conseguir o asfaltamento. Disse, ainda, que deve-se batalhar para conseguir isso e 

que é o momento apropriado. Expôs que solicitou ao Deputado Vilmar Zanchin uma audiência com o 

Secretário Juvir Costella para que seja apresentado. Referente ao Requerimento sobre a Receita Federal, 

disse que um munícipe, Ricardo, que levantou a hipótese em uma conversa que teve com o mesmo e, 

após isso, pesquisou, conversou com uma assessora de um Deputado, onde a mesma lhe deu alguns 

passos. Com isso, solicitou que o Município envie um ofício à Delegacia da Receita Federal, visto que 

a receita faz ações de educação fiscal, para tentar angariar equipamentos de informática às escolas, 

caminhão munck para facilitar o serviço dos eletricistas na troca de lâmpadas e a destinação de um 

ônibus, tendo em vista o problema com o transporte no Município, o que de acordo com a Vereadora, 

vai de encontro com a Proposição da Vereadora Maísa e como o Município só possui ônibus escolares, 

juridicamente não é possível assumir o transporte. Com um ônibus adequado, segundo ela, poderá 

assumir o transporte e a população do interior conseguirá se deslocar até a cidade. Falou a respeito da 

vacinação, sugerindo que seja dada uma divulgação maior e que seja estudado alguma forma de abrir 

um outro horário, em virtude de muitas pessoas não conseguirem se dirigir até as unidades em horário 

comercial. Explanou a respeito da solicitação de melhorias na EMEI Dona Maria Julieta, dizendo que 

o Vereador Demétrios deve ter feito a menção por nas redes sociais estar que a visita foi feita há dois 

dias atrás e relatou que também esteve lá, mas que a Administração já estava providenciando tudo o que 

foi pedido.  Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn: Iniciou saudando o Presidente, demais 

Vereadores, servidores da Casa e às pessoas que assistiam a transmissão. Relatou que o Governador 

apresentou um modelo de viabilidade de concessão de 1.131 quilômetros de rodovias estaduais à 

iniciativa privada, incluindo a RSC-453. De acordo com a Vereadora, a concessão será de 30 (trinta) 

anos, havendo uma consulta pública e edital até setembro e o leilão no final do ano. Expressou que na 

semana que vem será lançada a consulta pública, dizendo ser muito importante que todos preencham. 

Disse, também, que a EGR será extinta e que o Governador falou que em 9 (nove) anos, a EGR 

conseguiu duplicar 7 (sete) quilômetros e que, em 5 (cinco) anos, a iniciativa privada duplicará dezenas. 

Questionou quem administra e a quem pertence a EGR, dizendo ser o estado e que há incoerência, visto 

que o estado privatizará as rodovias e que empresas da Europa virão se comprometer a fazer duplicações 



nas mesmas. Disse deduzir que as praças de pedágio dão lucro e questionou onde está o dinheiro 

arrecadado pelos pedágios. Comentou que na praça de Cruzeiro do Sul, só estão isentando duas placas 

por CPF e das localidades de 22 de novembro, 25 de julho, Boa Esperança e Linha Nova. Disse acreditar 

que o Município já teve prejuízos suficientes e que na nova concessão, acredita que todas as placas 

devem ser isentas ou que o pedágio vá para outro Município, dizendo achar o ideal. Citou, ainda, que a 

RS-130 também está na concessão e que esquecem que a rodovia vai até São Jerônimo, devendo ser 

exigido o asfalto em toda a rodovia. Explanou que é a hora de se posicionar, exigindo melhorias para a 

população e fazer valer os direitos. Solicitou que a Administração Municipal dedique esse mês para 

tratar dessa questão e disse ser importante que seja feita uma comissão. Parabenizou o senhor Marcos 

Hinrichsen, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cruzeiro do Sul, pelo trabalho que 

está fazendo. Comunicou que na sexta-feira, o PDT fará sua convenção, na Câmara de Vereadores, para 

eleger o novo diretório. Encerrou agradecendo a atenção e desejou boa noite a todos. Presidente 

Gustavo Henrique Richter: Iniciou saudando a Vice-Presidente, demais Vereadores, servidores da 

Casa e às pessoas que assistiam a transmissão. Comentou a respeito da indicação a respeito da creche 

Dona Maria Julieta, no Passo de Estrela, dizendo que a diretora entrou em contato com sua pessoa em 

virtude da preocupação. Citou que muitas vezes os moradores de uma comunidade questionam o porquê 

um Vereador de fora faz um pedido e o que Vereador da comunidade não e disse que procura explicar 

que cada legislador possui um método de trabalho, uns fazem pedidos via ofício e outros não, dizendo 

que seu método é falar diretamente para solucionar mais rapidamente o problema. Expôs que comentou 

sobre a questão, da indicação do Vereador Isidoro, para deixar claro aos demais Vereadores e à 

comunidade do Passo de Estrela, que está empenhado e que procura fazer os pedidos diretamente para 

que as coisas possam acontecer mais rapidamente. Falou a respeito da questão do lixo, explanando que 

recebeu alguns pedidos da população do Passo de Estrela, referente às placas e pediu adesão da 

comunidade, separando o lixo e depositando no seu devido lugar. Explanou acerca da vacinação, 

pedindo para que, se possível, o processo seja agilizado por ser de extrema importância e parabenizou 

a equipe de saúde pelo excelente trabalho. Parabenizou, ainda, pela vacinação dos professores. 

Mencionou sobre o gabinete odontológico no Passo de Estrela, citando que está sem atendimento no 

momento por licença saúde do profissional, mas que aos poucos voltará à normalidade. Comentou que 

no dia de ontem esteve conversando com o Marcos, presidente do STR de Cruzeiro do Sul, a respeito 

da nova concessão de pedágios, que irá durar 30 (trinta) anos e que há a possibilidade de tirar a isenção 

da tarifa dos moradores que residem próximo ao pedágio, bem como, bloqueio de acessos e parabenizou 

o senhor Marcos por estar a frente da causa. Falou a respeito da RS-130, ressaltando o trabalho do 

Vereador Celso em prol da rodovia e disse que possuem uma visita agendada em Porto Alegre, na 

próxima semana, para tratar a respeito. Explanou que em conversa com um assessor de Deputado, lhe 



passou que só nos Vales do Taquari e Rio Pardo, o estado investirá R$ 104.000.000,00 (cento e quatro 

milhões de reais) e no Rio Grande do Sul todo, R$ 1.300.000.000,00 (um bilhão e trezentos milhões de 

reais). Citou, ainda, que o mesmo assessor cobrou o que Cruzeiro do Sul estaria fazendo para ganhar 

pavimentação asfáltica na RS-130. Comunicou que no ano de 2020 veio uma emenda parlamentar do 

Deputado Federal Lucas Redecker para pavimentação asfáltica no valor de R$ 481.104,00 (quatrocentos 

e oitenta e um mil e cento e quatro reais), para pavimentar a rua João Schardong, no bairro Passo de 

Estrela, dizendo ser uma reivindicação antiga da comunidade, principalmente dos moradores que 

residem lá. Citou que se tudo der certo, até o final do ano obra será executada e agradeceu o Deputado 

e o ex-Prefeito Lairton Hauschild pelo auxílio na aquisição dessa emenda. Encerrou agradecendo a 

atenção de todos e desejou um boa noite. 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 07 (sete) de 

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