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ATA Nº 013/2021 

 

Aos 07 (sete) dias do mês de julho 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 012/2021 da Sessão Ordinária de 16 

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

análise, foi APROVADA POR UNANIMIDADE. EXPEDIENTE: Indicação nº 056/2021 de 

autoria do Vereador José André Schmitt, indicando que a Administração Municipal, através da 

Secretaria de Estradas, proceda na manutenção da estrada localizada em Linha Sítio, no trecho que passa 

em frente à escola São Miguel, em direção à Lagoa Crispim. Faz-se necessário patrolamento, limpeza 

de valeta e colocação de material. Justificou o pedido alegando que em função do estado precário que a 

referida estrada se encontra, vem apresentando dificuldade de circulação. Indicação nº 057/2021 de 

autoria da Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur, indicando que a Administração Municipal, 

através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, faça uma averiguação nas luminárias do centro, pois 

tem água dentro delas. Explanou que, como fica água acumulada, poderá aumentar o foco e a 

proliferação do mosquito da dengue. Indicação nº 058/2021 de autoria da Vereadora Maísa 

Aparecida Siebenborn, indicando que a Administração Municipal, através da Secretaria de Obras e 

Serviços Urbanos e do Setor de Trânsito, faça a colocação de placa de identificação na rua Lorenz 

Deves, no bairro Cascata, na entrada do asfalto da RS-130. ORDEM DO DIA:  Projeto de Lei nº 027-

01/2021 do Poder Executivo que DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O 

QUADRIÊNIO 2022-2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Projeto ficou retido para mais 

análises e será votado até o final do mês de julho. Projeto de Lei nº 028-01/2021 do Poder Executivo 

que AUTORIZA A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ASSISTENTE SOCIAL E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Não houve comentários acerca do projeto. Em votação, o Projeto foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 029-01/2021 do Poder Executivo que 

REVOGA A LEI MUNICIPAL Nº 288 DE 09 DE OUTUBRO DE 1973 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Em discussão, a Vereadora Daiani Maria ressaltou que a área de terras, a qual está 

se fazendo a revogação, é grande, e como a empresa não cumpriu com o que foi combinado na época, 

se travará uma batalha judicial entre o Município e a mesma, já que administrativamente não houve  
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acordo. Citou que poderão ser alocadas empresas no local e agregar ao Município. O Vereador 

Demétrios Karol Lorenzini corroborou com a fala da Vereadora Daiani, dizendo que é uma grande área 

de terras e que deve voltar ao Município. Mencionou que o Município precisa de mais áreas para atrair 

empresas e que é muito importante aprovar o Projeto, já que a empresa não cumpriu com o acordado na 

década de 70 (setenta). O Vereador Isidoro José Weschenfelder explanou que são 23 (vinte e três) 

hectares e citou que a empresa Artefatos de Cimento Xavier irá ocupar 1 (um) hectare, dizendo que 23 

(vinte e três) novas empresas poderiam se instalar na área e disse ser favorável. O Presidente Gustavo 

Henrique Richter disse acreditar que é de grande valia retomar a área e que em conversas com o 

Secretário de Planejamento, o mesmo informou que em outras Administrações, a quais o mesmo 

trabalhou, não entendiam que isso era possível e que na atual, creem que é possível. Disse, também, que 

será muito bom para o Município. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Projeto de Lei nº 030-01/2021 do Poder Executivo que AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL A EFETUAR PERMUTA DE BENS IMÓVEIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Em discussão, o Vereador Isidoro José Weschenfelder explanou que todos conhecem as câmaras 

mortuárias, bem como demais pontos históricos da cidade e que entende que locais, como o Hospital, 

que recebe-se um ente quando nasce é muito importante, um local onde despede-se de um ente querido 

ou conhecido, também é muito importante. Disse que, particularmente, acompanhou o local que se 

refere a permuta e que a comunidade terá uma estrutura nova, com acomodações melhores e com mais 

privacidade. Citou que, apesar disso, são locais culturais que já estão enraizados na comunidade e que 

é muito difícil tomar essa decisão. Disse, ainda, que não é um cartão postal bonito ter câmaras mortuárias 

na entrada da cidade e que os pontos positivos são, apenas, amplo estacionamento e que as pessoas 

passam na frente e podem ver quem faleceu. Mencionou que em seu ponto de vista teria que ser feita a 

permuta, mas que, a comunidade cruzeirense tivesse a oportunidade de opinar. Disse ser favorável, 

contudo, solicitou que haja alguma forma onde as pessoas possam expressar sua opinião em relação ao 

assunto. O Vereador Demétrios Karol Lorenzini explanou que já há o projeto de remodelação das 

câmaras e que se vive com uma obra antiga e que há pouco tempo até houve uma reforma com ajuda de 

munícipes, mas que, em sua opinião, precisa-se de um local moderno e com acessibilidade. Disse que 

quando foi ventilado a hipótese gostou da ideia, dizendo que há um simbolismo, mas que deve-se 

evoluir.  Disse, também, que o Município irá ganhar muito com isso e que além de atender todos que já 

são beneficiados, será possível beneficiar a comunidade do XV de Novembro (São Gabriel), que pedem 

há muito tempo pela construção de câmaras mortuárias. Explanou que acredita que será mais um dos 

grandes legados desta Administração e disse que, se possível, poderão ser criadas parcerias com outras 

comunidades também. O Vereador Isidoro José Weschenfelder disse que o Vereador Demétrios pontuou 

bem acerca do atendimento à comunidade do XV de Novembro (São Gabriel) e pediu vistas ao projeto  
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para que a comunidade possa se pronunciar. O Vereador Celso Batista dos Santos explanou que não se 

pode comparar as câmaras mortuárias com a Casa do Morro, citando que a última é um ponto turístico 

do Município e que está tendo uma reforma. Disse que vê como de extrema importância para a 

comunidade a construção e que irá atender a comunidade de São Gabriel também. O Presidente Gustavo 

Henrique Richter disse que desde a Administração passada cobra-se um local adequado para as pessoas 

permanecerem em um momento tão complicado. Explanou que o projeto é de grande valia, tendo em 

vista como se encontra atualmente as câmaras mortuárias e citou que houve uma reforma há pouco 

tempo atrás, contudo, ainda está em forma precária, principalmente o telhado. Relatou que beneficiará 

a todos que já usam e, também, à comunidade de São Gabriel. Explanou que a comunidade do Passo de 

Estrela também gostaria de ter uma câmara mortuária tendo em vista as necessidades que possuem, já 

que é velado dentro da igreja ou do pavilhão. Citou que algumas pessoas serão contra e outras a favor e 

que isso é normal. O Vereador Isidoro José Weschenfelder disse que foi trazido à tona há algum tempo 

essa situação e que, na segunda-feira, foi recebido esse projeto. Citou que acabou conversando com 

algumas pessoas na rua e que acredita que o projeto seja bom, mas que deve-se ouvir a comunidade. O 

Presidente Gustavo Henrique Richter informou que o empresário que fará a construção, o Município 

não entrará nesse aspecto financeiro. O Vereador Demétrios Karol Lorenzini relatou que pessoas do 

ramo funerário também acreditam ser bom a troca e disse que no local onde estão as câmaras mortuárias 

atualmente, que não pertence a Prefeitura, não será edificado nada, ficando um espaço vago. Lembrou 

a todos que quando houve a última reforma, acabou trazendo incômodos às famílias que precisavam 

fazer o velório e não tinha local disponível. O Presidente Gustavo Henrique Richter citou que a área 

atual não está escriturada ao Município e que não será construído nada no local. Citou, também, que só 

será desativada quando as novas forem concluídas, caso for aprovado pelos demais e for construído. O 

Vereador José André Schmitt disse que será de suma importância ao Município, já que o empresário se 

prontificou a construir instalações novas e modernas. Explanou, ainda, que o local atual não atende bem 

a população e que a nova área terá um acesso fácil. O Vereador Isidoro José Weschenfelder fez pedido 

de vistas ao Projeto. Em votação. O pedido de pistas foi REPROVADO POR 5 (CINCO) VOTOS, 

dos Vereadores Maísa Aparecida Siebenborn; Vanessa de Jesus; Celso Batista dos Santos; Demétrios 

Karol Lorenzini e Gustavo Henrique Richter A 4 (QUATRO) VOTOS, dos Vereadores Daiani Maria; 

Marni Ediza Trentini Ledur; José André Schmitt e Isidoro José Weschenfelder. Em votação, o Projeto 

foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 031-01/2021 do Poder Executivo que 

REVOGA A LEI MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE LOTE PARA EMPRESA DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Em discussão, o Vereador Demétrios Karol Lorenzini mencionou que é de suma 

importância a aprovação do projeto, dizendo que a empresa vai permanecer no Município porque 

adquiriu uma área de terras e irá ampliar a sua empresa. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR  
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UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 032-01/2021 do Poder Executivo que DISPÕE SOBRE A  

CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO E DO FUNDO MUNICIPAL DO 

TURISMO. Em discussão, a Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur disse que é um projeto de grande 

relevância ao Município e que está tendo um grande movimento acerca da Casa do Morro, que é o 

grande ponto turístico da cidade. Disse que é muito importante, mas que há outros pontos turísticos, 

como a Lagoa, o que está sendo pouco explorado. Parabenizou a criação do conselho, frisando não ser 

remunerado, e que ficará mais fácil para conseguir verbas para incentivar mais a área do turismo. A 

Vereadora Daiani Maria explanou que o projeto é de grande valia e que fomentar o turismo no 

Município é muito importante. Propôs uma emenda ao projeto, citando que comparando com os demais 

projetos relacionados a fundos e conselhos, nenhuma liberação do fundo pode ser feita sem a prévia 

aprovação do conselho. Desta forma, sugeriu que isso esteja incluído, de que quando for liberar algum 

valor do fundo, isso passe pela aprovação do conselho. Mencionou que o conselho do idoso é desta 

forma e que isso é muito importante. A Assessora Jurídica Tamires Bottega citou que será coletada a 

emenda e o projeto será retirado da ordem do dia, tendo em vista o que dispõe o artigo 73 do Regimento 

Interno, para analisar a legalidade da emenda e a mesma será votada na próxima Sessão. A Vereadora 

Daiani Maria mencionou que passará posteriormente a redação da emenda. O Vereador Demétrios Karol 

Lorenzini parabenizou o Executivo e questionou como não existia o conselho ainda. Disse que todos 

estão empenhados em desenvolver Cruzeiro do Sul e citou que saiu várias notícias que iniciaram as 

obras na Casa do Morro. Disse, ainda, que um dos seus objetivos firmados na campanha eleitoral, era 

colocar Cruzeiro do Sul no mapa, o que está sendo iniciado com a ajuda de todos. Mencionou que com 

a existência do fundo, será possível angariar verbas e as pessoas poderão doar e que, além disso, será 

regulamentado, saberá como dinheiro será gasto. O Vereador Isidoro José Weschenfelder disse que é 

um momento de suma importância para o Município e que há muito empreendedorismo na cidade. Pediu 

que se tenha um local fixo, como a Casa do Morro, para que as pessoas possam expor alguns produtos, 

como artesanato e agroindústria, para dar ênfase ao projeto e as pessoas que estão visitando podem 

conhecer. O Presidente Gustavo Henrique Richter explanou que sem o conselho, não há como captar 

recursos. O Projeto recebeu emenda da Vereadora Daiani Maria e ficou retido para exames, conforme 

preceitua o artigo 73 do Regimento Interno. Projeto de Lei nº 033-01/2021 do Poder Executivo que 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVÊNIO COM O ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL, NO PROGRAMA PAVIMENTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em 

discussão, a Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur expôs que fazer a inscrição no programa não é 

garantia de que o valor virá para o Município, mas que é muito importante que seja feita a inscrição. 

Disse estar muito feliz porque São Rafael é sua comunidade e esta rua é a que reside, a qual está 

pavimentada somente pela metade. Mencionou esperar que dê tudo certo e reiterou que fez um abaixo- 
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assinado e encaminhou a um Deputado para conseguir uma verba, no intuito de terminar a pavimentação 

da mesma rua. Citou que, caso dê certo pelo programa, a verba seja utilizada em outra via municipal e 

que está muito feliz com a iniciativa da Administração Municipal. O Vereador Isidoro José 

Weschenfelder explanou que o programa pavimenta RS irá disponibilizar até R$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de reais) por cidade, citando que esteve na Casa Civil e o chefe da pasta acabou adiantando o 

que seria sancionado no dia 21 de junho. Disse que os valores poderão ser utilizados em pavimentações, 

rótulas, infraestrutura e turismo. Citou que a obra de São Rafael é importante porque há empresas, 

muitos moradores e colégio no local, mas que com o montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhões), pode-

se pensar na continuação da RS-130 e no calçamento do distrito industrial. O Vereador Demétrios Karol 

Lorenzini expôs que o programa do Governo do Estado o deixa muito feliz, para essa localidade, mas 

que está se buscando mais recursos para mais 3 (três) quilômetros da RS-130. Disse que o Município 

só tem a ganhar e que está se tentando muita coisa. Disse, também, que é necessário angariar recursos 

de todas as maneiras, tanto no governo estadual, como no governo federal e que em conversas com o 

Secretário do Planejamento, sabe-se que o Município nunca teve tantos programas cadastrados. A 

Vereadora Marni relatou que, pelas informações que ela coletou, o valor para Municípios de até 15 

(quinze) mil habitantes é de até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), mas disse que de igual forma, é 

um ótimo valor e que dá para fazer muita coisa. O Vereador Isidoro mencionou que todos os Vereadores 

estão buscando verbas com seus Deputados, para ciclovia, asfaltamento, entre outros. Sugeriu que os 

Vereadores façam um pedido em conjunto, à Administração, para que façam um projeto completo da 

RS-130, alegando que somente com isso será possível conseguir verbas para terminar o asfaltamento, 

obra muito importante, segundo ele, para os moradores. O Vereador Demétrios Karol Lorenzini citou 

que o Prefeito esteve em Porto Alegre em audiência e iria levar, também, uma demanda da RS-130 em 

uma reunião com o Secretário de Transportrs Juvir Costella. O Vereador Celso Batista dos Santos disse 

que é de suma importância o projeto para a comunidade de São Rafael, pelo grande movimento de 

veículos. O Presidente Gustavo Henrique Richter explanou que o projeto é muito importante e 

agradeceu ao Marcelo, servidor da Secretaria de Apoio aos Municípios, que recebeu sua pessoa, a 

Vereadora Vanessa, o Vereador Celso, o Prefeito João Dullius e o Secretário de Planejamento Leandro 

em uma reunião em Porto Alegre. Disse que o mesmo está bem empenhado em auxiliar o Município e 

que conversa semanalmente com o mesmo para que Cruzeiro do Sul seja contemplado também. Relatou 

acreditar que o programa pavimenta é somente para vias urbanas, não se enquadrando rodovias 

estaduais. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 034-

01/2021 do Poder Executivo que AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 

EFETUAR A CONCESSÃO DE USO DE ÁREA DE TERRENO PARA INSTALAÇÕES DA 

EMPRESA ARTEFATOS DE CIMENTO XAVIER LTDA. Em discussão, o Vereador Isidoro José  
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Weschenfelder disse que é uma satisfação receber esse projeto e que é muito bom ter empresas novas. 

Citou que o empresário vem crescendo, gerando empregos e que, na última enchente, perdeu R$ 

100.000,00 (cem mil reais) de materiais, relatando ter orgulho de ver uma empresa local crescendo.   

Mencionou que seria bom se tivesse mais tempo para avaliar uma concessão de uma empresa, pois é 

algo que deve ser feito com cuidado. Disse que tem dificuldade de, em dois dias, dizer sim ou não. A 

Vereadora Vanessa de Jesus parabenizou a Administração por apoiar e investir nas empresas. Disse que 

o empresário Xavier tem sua empresa localizada na rua Rubem Feldens e em dias de cheia, sofre. Pediu 

a aprovação do projeto alegando que o empresário merece. A Vereadora Daiani Maria expôs que é 

importante a vinda de empresas de fora, mas que é importante, também, apoiar empresas locais que 

precisam de incentivo para que, talvez, possam dobrar ou triplicar o número de funcionários. Sobre os 

projetos darem entrada 48 (quarenta e oito) horas antes, disse concordar com o Vereador Isidoro e disse 

que deve ser revisto o Regimento Interno, fazendo de uma outra forma, para que possam avaliar com 

mais tempo os projetos. A Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur disse que o local onde a empresa está 

instalada é atingido por enchente e que uma empresa que está começando perder R$ 100.000,00 (cem 

mil reais), é complicado. Disse que no Distrito Industrial não há o problema de cheias e que o 

empreendimento tem só a somar. O Presidente Gustavo Henrique Richter explanou que é muito 

importante dar apoio a quem já está instalado no Município e que é delicado a situação de passar por 

cheias, tendo um prejuízo enorme que poderia ser utilizado como investimento. Em votação, o Projeto 

foi APROVADO DE FORMA UNÂNIME POR MAIORIA ABSOLUTA.  Projeto de Lei nº 035-

01/2021 do Poder Executivo que AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 

EFETUAR A CONCESSÃO DE USO DE ÁREA DE TERRENO PARA INSTALAÇÕES DA 

EMPRESA NEW PACK EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA. Em discussão, a Vereadora 

Daiani Maria expôs que em março de 2021, o proprietário da empresa New Pack Embalagens entrou 

em contato com sua pessoa informando que a empresa estava em crescimento, que precisavam ampliar 

e que tinham interesse em se instalar em Cruzeiro do Sul. Disse que o mesmo informou, também, que 

Marques de Souza gostaria que fossem para lá e que, então, marcou uma reunião com o Prefeito e 

Secretário responsável. Explanou que a empresa triplicou o faturamento desde o início da pandemia e, 

em virtude disso, precisava de um outro local. Mencionou que a empresa disponibilizou a documentação 

solicitada, passou pelo CODECRUZ, onde foi aprovado. Disse, ainda, que há 17 (dezessete) 

funcionários inicialmente e que o empresário tem ideia de chegar em 25 (vinte e cinco) em uma 

expansão, o que em sua opinião, é muito positivo para o Município. Encerrou dizendo que espera a 

aprovação dos demais Vereadores. O Vereador Demétrios Karol Lorenzini disse ser uma grande alegria 

receber mais uma empresa. Citou que muitas pessoas cobram que o Município deve trazer empresas e 

que todos estão se esforçando para isso. Mencionou que passa por muitas empresas e vê que estão  
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contratando, dizendo ser positivo. Expôs ainda que, a respeito da entrada dos projetos, deve ser alterado 

o regimento interno, dizendo que hoje isso é permitido e que se for necessário ficar até às 02 (duas) 

horas da manhã, não haverá problema, já que as sessões semanais não foram aprovadas como foi 

proposto anteriormente. A Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur mencionou que acerca da alteração 

do regimento interno, seria interessante aumentar o tempo de tribuna, dizendo que alguns não usam todo 

o tempo, mas as vezes pode ser necessário. Explanou que há um tempo uma empresa de calçados do 

Município acabou fechando e que a vinda de outras empresas, é muito bom, como a New Pack 

Embalagens que, de acordo com a Vereadora, triplicou seu faturamento e será mais um ramo diferente 

no Distrito Industrial. Disse ficar muito feliz de poder manter as empresas e trazer outras e que a 

população só tem a ganhar. O Presidente Gustavo Henrique Richter disse que a respeito da alteração do 

regimento interno, foi disponibilizado o curso para os servidores e Vereadores e que basta sentar e 

colocar a questão em dia.  Em votação, o Projeto foi APROVADO DE FORMA UNÂNIME POR 

MAIORIA ABSOLUTA.  Projeto de Lei nº 036-01/2021 do Poder Executivo que AUTORIZA O 

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

TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMPRESA DELAVY 

ALIMENTOS LTDA. Em discussão, O Vereador Celso Batista dos Santos expôs que a Administração 

está de parabéns pelos três projetos envolvendo empresas. Disse que a empresa em questão possui 58 

(cinquenta e oito) empregos diretos e com a construção da nova empresa, chegará a 75 (setenta e cinco) 

empregos. Citou, ainda, que é importante o incentivo e que todos têm a ganhar com isso. A Vereadora 

Daiani Maria expôs que a empresa Delavy começou sendo familiar e que hoje possui 53 (cinquenta e 

três) funcionários, com probabilidade de expansão. Disse ser muito bom e que a empresa possa crescer 

mais ainda, desejando o mesmo para a empresa Xavier. Disse, ainda, ser muito bom o incentivo da 

Administração. O Vereador Demétrios Karol Lorwnzini disse que não é todo dia que uma empresa 

investe R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no Município e que boa parte desse valor deve ser gasto 

dentro do Município. Citou que espera que as demais empresas também possam fazer investimentos. O 

Vereador Isidoro José Weschenfelder citou que é uma empresa com raízes no Município e que ao redor 

há outras empresas, com a fundição giros e a padaria beamar que está se instalando.  Expôs que devem 

haver contrapartidas do Município para que as empresas fiquem dizendo que no local em questão foi 

feita manutenção na rua, mas que deve se pensar em pavimentação por se tratar de uma indústria 

alimentícia. O Presidente Gustavo Henrique Richter disse que como funcionário há 22 (vinte e dois) 

anos da empresa fundição giros, acompanhou o crescimento de ambas as empresas e que, com certeza, 

a empresa Delavy irá crescer ainda mais, com funcionários e faturamento. Explanou que a respeito da 

pavimentação, isso já vem sendo tratado a algum tempo, citando que inicialmente foi feito a rua João 

Schardong. Em votação, o Projeto foi APROVADO DE FORMA UNÂNIME POR MAIORIA  
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ABSOLUTA.  Projeto de Lei nº 037-01/2021 do Poder Executivo que ALTERA A REDAÇÃO DA 

LETRA “D”, INCISO I, DO ARTIGO 4º DA LEI Nº 1.279/2014 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Em discussão, a Vereadora Daiani Maria explanou que é uma alegria poder ver o 

conselho municipal das mulheres estar sendo movimentado no Município. Disse que a troca é 

importante por muitas situações com mulheres envolverem crianças, onde o Conselho Tutelar é 

acionado. Citou que olhando a ATA, se vê que são mulheres pensando políticas públicas para as 

mulheres do Município. Parabenizou a equipe e disse que serão feitos projetos muito bons à sociedade.  

Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 038-01/2021 do 

Poder Executivo que ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 1401-03/2015 E DÁ OUTRAS 

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

POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 005-01/2021 do Poder Legislativo que INSTITUI O 

PROGRAMA MUNICIPAL DE FORNECIMENTO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS NAS 

ESCOLAS MUNICIPAIS DE CRUZEIRO DO SUL. Em discussão, a Vereadora Marni Ediza 

Trentini Ledur explanou que a precariedade menstrual é uma realidade e que no Município de Cruzeiro 

do Sul não é diferente, citando que o fornecimento de absorventes higiênicos é necessário e não 

supérfluo. Disse que muitas crianças deixam de ir à escola por falta de material escolar, e que ocorre o 

mesmo com meninas em período menstrual por não terem condições de adquirirem absorventes. 

Explanou que o projeto vai de encontro com a constituição do Conselho Municipal das Mulheres e que 

é uma preocupação que a Administração deve ter. A Vereadora Daiani Maria citou que a justificativa 

do projeto é grande e aborda questões a nível mundial. Disse que para os homens entenderem, pode ser 

um pouco mais difícil por não passarem por esse momento natural.  Disse, ainda, que além de não terem 

absorventes para irem à escola, muitas vezes ocorre enquanto estão na escola, tendo que as diretoras e 

professoras resolverem. Expôs que mesmo parecendo um assunto distante, não é, e que conversando 

com professoras, lhe passaram que levam absorventes higiênicos à sala de aula para poder disponibilizar 

às alunas. Questionou porque não o Município fazer isso e disse que espera que o projeto seja aprovado 

pelos Vereadores e sancionado pelo Prefeito, virando Lei, para que isso seja disponibilizado nas escolas. 

Citou, ainda, que podem ser adquiridos com o programa saúde na escola. O Vereador Demétrios Karol 

Lorenzini citou que para os homens é um tabu e, que, na sua carreira como professor, desde 2005, já 

presenciou vários casos. Disse que é muito constrangedor para os professores, mas principalmente para 

as meninas. Explanou que as pessoas devem achar estranho estar falando em menstruação na Câmara 

de Vereadores, mas que é muito importante. Disse, ainda, que é importante disponibilizar absorventes 

nos banheiros. Parabenizou as autoras pelo projeto e disse ter certeza que será aprovado. A Vereadora 

Daiani Maria complementou que algumas pessoas devem estar pensando em porque estão falando sobre 

menstruação, mas que, em sua opinião, o Poder Legislativo deve falar sobre trazer empresas, sobre o  
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bem do Município e sobre políticas públicas que também precisam ser feitas, com a parceria da 

Administração. O Vereador Isidoro José Weschenfelder parabenizou as autoras pelo projeto e disse 

conviver com professoras, onde as mesmas já relataram levarem absorventes de casa para sanar o 

problema momentaneamente. Citou, ainda, que se trata também da saúde mental das crianças e que é 

interessante o colégio estar preparado. A Vereadora Vanessa de Jesus parabenizou as autoras e disse 

que antigamente já ocorreu com sua pessoa, por sua família não ter condições de comprar absorventes, 

citando que muitas vezes pedia emprestado para ir à escola. Disse, ainda, que há famílias nos dias atuais 

que não possuem condições financeiras para comprar absorventes. O Vereador Celso Batista dos Santos 

parabenizou as autoras e citou ser de extrema importância, tendo em vista o constrangimento das 

meninas na escola. Disse ser interessante a colocação do Vereador Demétrios como professor, vivendo 

a questão na realidade. O Vereador Demétrios Karol Lorenzini disse que o constrangimento acontece 

independentemente de classe social e que passou em diversas cidades e bairros. Explanou que 

antigamente fazia-se chacota com a situação e que hoje consegue ver como era errado. Em votação, o 

Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 006-01/2021 do Poder Executivo 

que DISPÕE SOBRE O CONTROLE, ATRAVÉS DO GPS, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PELOS VEÍCULOS CONTRATADOS PELO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Em discussão, o Vereador Isidoro José Weschenfelder disse que gostaria de salientar a importância do 

projeto, fazendo uma analogia de que o trabalhador convencional ao chegar em sua empresa, a primeira 

coisa que faz é registrar seu ponto, sendo uma forma de controle do empregador. Disse que teve uma 

conversa com o Vereador João Braun, de Estrela, e que esse projeto já foi implementado nas cidades de 

Estrela e Lajeado. Citou que irá facilitar à Prefeitura o acompanhamento das horas trabalhadas, 

facilitando a fiscalização para que sejam cumpridas as horas contratadas. Disse que é um projeto que 

está funcionando muito bem em outros Municípios e que espera a aprovação. Em votação, o Projeto foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE.  Moção nº 002/2021 do Poder Legislativo de autoria dos 

Vereadores Isidoro José Weschenfelder; Celso Batista dos Santos; Daiani Maria; Demétrios Karol 

Lorenzini; Gustavo Henrique Richter; José André Schmitt; Maísa Aparecida Siebenborn; Marni Ediza 

Trentini Ledur e Vanessa de Jesus, que dá apoio ao Hospital Burno Born pelo não fechamento da UTI 

Pediátrica. Atendendo o que dispõe o artigo 107 do Regimento Interno, a Moção será apreciada na 

próxima Sessão Ordinária. Moção nº 003/2021 do Poder Legislativo de autoria dos Vereadores 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, que repudia a praça de pedágio no Município de Cruzeiro do Sul. Atendendo o que 

dispõe o artigo 107 do Regimento Interno, a Moção será apreciada na próxima Sessão Ordinária. 

Proposição nº 090/2021 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, solicitando que A 
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Administração Municipal, através da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, elabore um projeto 

literário infanto-juvenil sobre a história, cultura e memória do Município de Cruzeiro do Sul. O 

documento expressa que o projeto, que poderá confeccionar livros para distribuição nas escolas, deverá 

trabalhar para aprimorar o conhecimento e aumentar a valorização dos nossos jovens e crianças acerca 

de sua herança cultural, capacitando-os para um melhor usufruto destes bens. Cita-se que os livros 

poderão ser utilizados nas salas de aula por professores e alunos da educação infantil ao ensino 

fundamental das escolas municipais, facilitando o processo de aprendizagem e despertando no aluno 

um processo de identificação do seu espaço e de sua realidade. O Vereador menciona que o grande 

objetivo dessa proposta é sensibilizar a comunidade escolar para a história do município, resgatando 

ideais e valores culturais formadores do nosso povo local, assim também promovendo a cultura presente 

no município e a ampla formação de leitores, algo tão importante para o presente e futuro. Menciona, 

ainda, que a educação e a cultura são basilares em uma sociedade, é através da educação que há a 

formação dos cidadãos e que uma sociedade se desenvolve e é através da cultura que os cidadãos 

desenvolvem a construção de linguagens, crenças e hábitos em um ambiente social. Sendo assim, disse 

que é fundamental que o Poder Público invista nas crianças e citou um livro feito da cidade de Bento 

Gonçalves, denominado “Era uma vez em Bento Gonçalves”, obra que narra os locais, dados e fatos 

históricos do Município. No espaço para comentários adicionais, o autor explanou que há alguns livros 

contando histórias de cidades. Disse que educação é a base de tudo e que sua esposa, inclusive, é 

professora. Citou que a leitura é fundamental para as crianças e que quando é uma boa história, com 

animações, a criança aprende com mais facilidade. Explanou que Cruzeiro do Sul possui belos lugares, 

como a Casa do Morro, Lagoa e Rio Taquari e que essa sugestão de livro é uma forma lúdica de 

expressar as informações, contar a história, os pontos turísticos. Citou, ainda, que já há um livro feito 

em Cruzeiro do Sul, mas que é mais didático, e sua sugestão, é direcionado às crianças de primeiro grau. 

Informou que levou o material à Secretária da Educação e que há a questão de disponibilidade de 

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

091/2021 de autoria da Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur, solicitando que Administração 

Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, instale um redutor de velocidade, do tipo 

quebra-molas, acima da Padaria Paladar. Disse ser necessário o redutor tendo em vista que o fluxo de 

veículos é intenso e existe uma curva muito fechada, onde não passa um veículo pelo outro e todos 

andam em alta velocidade. No espaço para comentários adicionais, a autora disse que fica localizado na 

localidade de Picada Augusta e que anteriormente já havia um quebra-molas no local, citando que há 

uma divergência, o mesmo que ocorreu quando foram instalados quebra-molas na Rua Frederico 

Germano Haenssgen. Explanou que a Administração deve estudar a instalação deste redutor visto que 

há um fluxo intenso de veículos no local. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR  
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UNANIMIDADE. Proposição nº 092/2021 de autoria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, 

solicitando que a Administração Municipal, através das secretarias competentes, busque juntamente 

com os Professores/Diretores de Escolas, uma melhor forma de investir os valores que serão destinados 

para a Secretaria de Educação no dia 06 de julho. Justificou a solicitação apresentando que o Município 

receberá R$ 316.862,54 (Trezentos e dezesseis mil oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro 

centavos) de verba extraordinária oriunda do Governo do Estado. Disse acreditar que os envolvidos 

devem fazer parte do planejamento e colocou-se à disposição para participar da elaboração de um 

projeto que contemple a todos com a melhor aplicação dos referidos recursos e que tem certeza de que 

todos vão crescer muito com esse incremento na Educação do Município. No espaço para comentários 

adicionais, o autor citou a verba em questão, que é proveniente da dívida da CEEE, foi disponibilizado 

pelo Estado para ser gasto com educação e disse que é justo que quem faz parte do processo, que são os 

professores e diretores, participem e discutem de como será gasto o valor. Disse que a proposta é sentar 

com quem vai usufruir o valor e ver qual é a melhor forma de gastar. Em votação, a Proposição foi 

APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 093/2021 de autoria do Vereador Celso 

Batista dos Santos, solicitando que a Administração Municipal, através da Secretaria de Estradas, faça 

a instalação de redutores de velocidade, do tipo quebra-molas, na Rua Professor Alfredo Scheibler, na 

localidade de Picada Augusta. Explanou que tal pedido é uma reivindicação dos moradores da 

comunidade alegando o alto fluxo de veículos que trafegam pelo local, muitos destes, em alta 

velocidade, o que ocasiona em perigos aos demais motoristas, ciclistas e pedestres. Anexou ao 

documento um abaixo-assinado dos moradores que demonstra a real necessidade do redutor. No espaço 

para comentários adicionais, o autor disse que vai de encontro com a Proposição da Vereadora Marni e 

que os moradores lhe entregaram o abaixo-assinado, citando que o importante é atender a demanda da 

comunidade, em virtude do intenso movimento. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR 

UNANIMIDADE. Proposição nº 094/2021 de autoria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, 

solicitando que a Administração Municipal, através da Secretaria da Agricultura e demais setores 

competentes, estudem a possibilidade de contratação de um médico veterinário para atender os 

agricultores do Município. O Vereador citou que caso não seja possível a contratação, propõe que seja 

criado um programa de incentivo/custeio anual com um valor pré-estabelecido para cada agricultor, 

como forma de incentivar o mesmo. Justificou a demanda, alegando que em reunião com um grupo de 

agricultores essa demanda foi solicitada. No espaço para comentários adicionais, o autor explanou que 

há um convênio com um inseminador e há o veterinário na agricultura, mas que falta um veterinário 

para atender diretamente o produtor. Disse que é importante a Administração estudar a viabilidade e, 

não sendo viável por questões de encargos, se estude outra maneira de incentivar o agricultor.  Em 

votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 037/2021 de  
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autoria da Vereadora Vanessa de Jesus, solicitando que a Mesa Diretora envie ofício à RGE – Rio 

Grande Energia, solicitando a substituição de um poste, número 617, na rua Emílio Treter Sobrinho, 

bairro Glucostark. Justificou a necessidade alegando que o poste está caindo, ocasionando em riscos a 

quem trafega pelo local – motoristas, pedestres e ciclistas. No espaço para comentários adicionais, a 

autora disse que foi procurada por populares e pelos moradores e que, quem passar pela Rua Emílio 

Treter Sobrinho, verá o poste que está bem torto e que gera riscos às pessoas que passam pelo local.    

Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 038/2021 

de autoria do Vereador José André Schmitt, requerendo que a Mesa Diretora envie ofício à RGE – 

Rio Grande Energia, solicitando a instalação de rede trifásica na localidade de Linha Sítio, nas 

proximidades da residência de Paulo Alberto Schmitt. Explanou no documento que a referida instalação 

faz-se necessária uma vez que as famílias residentes na região indicada não conseguem fazer uso de 

motores e equipamentos mais potentes na propriedade. No espaço para comentários adicionais, o autor 

reforçou que a instalação da rede trifásica é muito importante para as famílias, por não conseguirem 

ligar os motores. Relatou que são poucos metros e que a RGE está deixando a desejar.  Em votação, o 

Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 039/2021 de autoria do 

Vereador Demétrios Karol Lorenzini, requerendo que a Mesa Diretora envie ofício para a RGE, na 

pessoa do Sr. Umberto Ossig Santana, Consultor de Negócios da empresa, para que o mesmo solicite 

imediatamente/urgentemente um estudo técnico e providencie melhorias na rede de abastecimento das 

11 famílias que residem nas proximidades da “Escolinha do 22 de novembro”. Famílias estas que são 

mal abastecidas por um pequeno “transformador”. Da mesma forma, pediu que seja analisado e 

estudado o que precisa ser feito nas chaves do poste nº 795460, que ao menor sinal de vento as chaves 

são desarmadas, haja vista que a rede principal que por ali passa vai até a localidade da Linha Sítio. 

Disse ser importante mencionar no ofício que as famílias estão sofrendo muito. Que não é digno de um 

trabalhador chegar do serviço e não poder tomar um banho quente. Que um produtor de leite tenha que 

ordenhar suas vacas no escuro pois se ligar uma lâmpada cai a energia. Que os mesmos têm que realizar 

o serviço às pressas torcendo para o vizinho não ligar o moedor de pasto pois se isso acontecer ao mesmo 

tempo desliga a luz das 11 famílias, concluiu dizendo que o mais importante a ser colocado neste ofício 

é que o Poder Legislativo espera por respostas deste e demais ofícios já enviados do decorrer do ano. 

No espaço para comentários adicionais, o autor ressaltou que sejam respondidos todos os ofícios 

encaminhados. Disse que buscou uma reunião com o senhor Umberto, na segunda-feira, mesmo após 

ter feito o pedido, e o mesmo lhe passou que está providenciando melhorias e estudo técnico e que como 

gerente da empresa, não pode admitir que isso continue. Mencionou que teve uma reunião virtual de 30 

(trinta) minutos e que é muito bom ter o acesso. Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Requerimento nº 040/2021 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder,  
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requerendo que a Mesa Diretora envie oficio à RGE – Rio Grande Energia, solicitando que seja 

corrigido os nomes de duas ruas no bairro Vila Rosa nas contas de luz dos moradores, quais são: rua 

Alvisio Olivério Mallmann e rua da Pedreira. Expressou, no documento, que ocorre que os moradores 

da rua da Pedreira possuem, em suas contas de luz, endereço da rua Alvísio Olivério Mallmann ao invés 

do logradouro correto. Disse que a rua Alvísio Olivério Mallmann se dá do entroncamento com a rua 

Dona Laura Centeno de Azambuja até o seu fim e a rua da Pedreira do entroncamento da rua Alvisio 

Olivério Mallmann até a rua Silvestre Aloísio Siebenborn e que é necessária essa correção para sanar 

incômodos causados aos moradores, como problemas na entrega de mercadorias em virtude de as 

empresas não acharem o endereço e na apresentação de comprovante de endereço. No espaço para 

comentários adicionais, o autor disse que estão sendo entregues correspondências e mercadorias de 

forma errônea pela situação gerada. Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Pedido de Informações nº 012/2021 de autoria do Vereador Isidoro José 

Weschenfelder, solicitando que a Administração Municipal informe à esta Casa como está o 

andamento das obras da ponte sobre o Arroio Grande, na localidade de Jaó, trecho que faz a divisa dos 

municípios de Cruzeiro do Sul e Venâncio Aires. Informações como valores, estimativa da conclusão 

das obras e demais informações que sejam importantes. Disse que a necessidade de coletar essas 

informações se dá no intuito de repassar aos munícipes que precisam utilizar a ponte para se locomover 

até a cidade vizinha. No espaço para comentários adicionais, o autor mencionou que há moradores de 

Cruzeiro do Sul que fazem plantios em Venâncio Aires e moradores de Venâncio Aires que utilizam o 

trecho para ir ao trabalho em Cruzeiro do Sul. Disse que foi até o local acompanhar e que há cerca de 8 

(oito) metros de extensão. Citou, ainda, que as pessoas cobram e que é importante que a Administração 

esclareça quando será feito e quanto será gasto. Em votação, o Pedido de Informações foi APROVADO 

POR UNANIMIDADE. Pedido de Informações nº 013/2021 de autoria da Vereadora Maísa 

Aparecida Siebenborn, solicitando que a Administração Municipal preste informações referente à 

Proposição nº 033/2021 de 16 de março de 2021, de sua autoria, onde foi proposto que a Administração 

Municipal reunisse as farmácias do Município com o intuito de se ter uma farmácia de plantão à noite, 

fazendo rodízio entre elas mesmas, pois, hoje, há atendimento 24 horas no Hospital. Questionou se 

houve alguma reunião com as farmácias e se há alguma posição referente a isso. No espaço para 

comentários adicionais, a autora disse que fez o pedido para saber como está o andamento, visto a 

demanda por as pessoas irem até o hospital e terem que esperar até o dia seguinte ou irem até Lajeado 

para comprarem medicamentos. Em votação, o Pedido de Informações foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE. EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA: Vereador Isidoro José 

Weschenfelder: Iniciou saudando o Presidente, demais Vereadores, o público que assistia em casa e, 

em especial, a Vereadora Marni pelo seu aniversário. Explanou acerca da vacinação, citando que houve  
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um avanço de 45 (quarenta e cinco) para 38 (trinta e oito) anos. Falou sobre o protesto contra o pedágio, 

dizendo que foi pacífico e que as pessoas que estavam lá, primam pelo direito de ir e vir. Disse que 

ouviu uma expressão na audiência que esteve em Encantado, com o Secretário Busatto, de que as 

pessoas querem saber o valor do leite na prateleira e não no pé da vaca. Expôs que para quem planta, 

será agregado o valor do frete. Disse, ainda, que muitas pessoas vão à Lajeado trabalhar diariamente e 

que com o novo edital, não dando passagem livre, ficará inviável. A respeito da Moção sobre a UTI 

Pediátrica, disse ser de suma importância que a UTI permaneça na região. Sobre a Casa do Morro, 

parabenizou à Administração pelo início das obras do local, dizendo que muitas pessoas não a 

conhecem. Citou que será mantido as estruturas da casa, sendo feita uma reforma. Solicitou à 

Administração a previsão de gastos e de onde serão retirados os recursos. Explanou acerca das 

concessões de áreas de terra, mencionando que Cruzeiro do Sul está dando passos significativos a cada 

dia e reforçou que gostaria de mais tempo para avaliar, citando que deveria ser estudado essa alteração 

para que se conheça à quem está se dando a área, a história da empresa. Desejou sucesso à empresa 

Artefatos de Cimento Xavier, dizendo que o empresário empreende há 37 (trinta e sete) anos no 

Município. Tratou sobre o turismo na cidade, citando que deve se manter as estradas e acessos em dia 

e que há pouco tempo foi feito a rampa de acesso na “prainha”. Solicitou à Administração que seja feita 

a iluminação da “prainha”, a limpeza da rampa após a elevação das águas e a manutenção do acesso e 

estacionamento. Disse que solicitou anteriormente que os eletricistas apresentassem um relatório 

apontando os locais que são necessários substituições de postes e, que, gostaria que fosse realizada uma 

reunião, em horário de trabalho dos mesmos, para que os Vereadores possam apresentar os principais 

pontos que precisam de melhorias. Mencionou que Cruzeiro do Sul possui muita demanda e que o mais 

correto seria entregar um relatório com tudo que precisa ser substituído. Em relação a seu projeto de 

instalação do GPS, citou que a ideia é passar transparência aos munícipes e que irá facilitar no 

acompanhamento das máquinas, mencionando que Lajeado e Estrela já implementaram o sistema. 

Comentou acerca da câmara mortuária, dizendo ter ficado contente que foi aprovado o projeto e que é 

favorável, somente sugeriu vistas ao projeto por algumas pessoas terem dúvidas e questionarem. 

Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur: Iniciou desejando boa noite e saudou o Presidente, demais 

Vereadores, servidores da Casa e ao público que assistia a transmissão. Agradeceu às felicitações pelo 

seu aniversário, dizendo chegou aos 37 (trinta e sete) anos e que está ansiosa em receber a vacina. Fez 

uma felicitação especial à Arlete Kunz e Giovana Dullius por seus aniversários na presente data. Disse, 

também, que hoje seria o aniversário de sua mãe, citando ser um grande presente que ela ganhou e que 

espera ser e representar na vida das pessoas um pouco do que sua mãe representou. Explanou ter ficado 

muito feliz em ver o desejo que a Administração tem em querer levar o Município para frente e o desejo 

dos Vereadores de verem o Município irem para frente, dizendo que espera que a parceria continue.  
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Agradeceu aos demais Vereadores pela aprovação da Proposição n 091/021 e do Projeto n 005/2021 

sobre a disponibilização de absorventes higiênicos na rede municipal, citando que o quão importante é 

fornecer transporte escolar e alimentação, é importante fornecer absorventes higiênicos para as meninas 

que não tem condições de comprar. Citou que se tiver a aprovação da Administração, com uma parceria, 

será possível ajudar muito as meninas que precisam, pois não irão perder aulas. Falou sobre o avanço 

na faixa etária da vacinação, relatando que tiveram uma reunião, no dia de ontem, com a secretária de 

educação e com a enfermeira Sofia, dizendo ser muito produtivo. Mencionou que explicaram o 

funcionamento sobre a aplicação da primeira e segunda dose e citou que 40% (quarenta por cento) da 

população já está vacinada, entre primeira e segunda dose. Parabenizou os envolvidos e disse esperar 

que continue assim. Tratou a respeito da concessão do pedágio, dizendo que teve um grande 

engajamento da população no manifesto para tirar a praça de pedágio do Município. Disse ser 

gratificante ver que as pessoas estão preocupadas em não querer mais uma coisa que divide as 

comunidades, que prejudica as famílias, as propriedades e as empresas. Disse que há outros assuntos 

que precisam ser resolvidos, mas que o tempo para resolver a questão do pedágio, é curto. Explanou 

que há 23 (vinte e três) anos o Município está sendo prejudicado com isso e que mais 30 (trinta) anos 

ficar com a praça de pedágio no Município, é muito tempo. Citou, ainda, que é até o dia 18 de julho que 

deve ser feita a manifestação por e-mail e que é o momento de todos se manifestarem e se mobilizarem. 

Vereador José André Schmitt: Iniciou desejando boa noite, saudando o Presidente, demais 

Vereadores, servidores e a todos que assistiam a transmissão. Explanou que fez uma solicitação à RGE 

solicitando a instalação de rede trifásica aos moradores da localidade de Linha Sítio e argumentou que 

são seis ou sete famílias que necessitam para conseguirem ligar máquinas mais potentes. Citou que é 

uma reivindicação de anos e não estão conseguindo êxito. Falou sobre sua Indicação de melhorias na 

estrada de Linha Sítio, da escola até os campings da Lagoa e relatou que o Vice-Prefeito o ligou 

informando que iniciaram o patrolamento nas estradas da localidade. Disse que há bastante coisa a se 

fazer no interior, mas que aos poucos irão conseguir atender a população. Parabenizou a todos pela 

participação na mobilização contra o pedágio, no domingo, bem como, pela organização. Citou que 

ficou claro que a comunidade mostrou que não quer mais o pedágio e que o mesmo só traz prejuízos a 

todos, principalmente a quem mora aos arredores. Mencionou que muitas pessoas acabam indo para 

outros Municípios fazerem suas compras e que muitos motoristas fazem o desvio, o que acaba 

prejudicando as estradas municipais. Tratou sobre as concessões de área de terra às empresas, citando 

que isso é muito bom para o Município pois receberá retorno e que os empresários são corajosos de 

investirem em uma época de pandemia. Agradeceu à Administração pelos pedidos atendidos e ao Vice-

Prefeito João Celso e ao Secretário de Estradas João Puhl pelo patrolamento das estradas de Boa 

Esperança Baixa e Linha Sítio. Vereadora Daiani Maria: Iniciou desejando boa noite a todos, saudou  
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o Presidente, demais Vereadores, funcionários da Casa e, em especial, às pessoas que os assistiam nas 

redes sociais. Explanou acerca do projeto de lei apresentado por sua pessoa e pela Vereadora Marni a 

respeito da precariedade menstrual. Citou que é um direito das mulheres a higiene menstrual e que 

também é uma questão de saúde pública, frisando que nem sempre o acesso à absorventes é tão simples. 

Relatou que segundo dados levantados, uma a cada quatro meninas faltam aula por não poderem 

comprar absorvente. Disse que mesmo sendo uma questão biológica, ainda é um tabu falar sobre isso e 

que, o projeto apresentado, fala sobre a Administração fornecer absorventes higiênicos nas escolas 

municipais para as meninas que não tem condições de adquirir ou que no ambiente escolar passam por 

alguma dificuldade e não consigam comprar. Disse, ainda, que é importante para que essas meninas não 

acabem prejudicando suas atividades escolares. Expôs que é um problema a nível mundial e que pode 

ser considerado a nível municipal também, citando que alguns não percebem o problema por não 

viverem a realidade biológica ou financeira. Mencionou que após conversas sobre o tema, entenderam 

ser importante levar ao Poder Legislativo e disse ter ficado feliz em ter obtido a aprovação. Falou a 

respeito da aprovação de lotes para empresas, apontando ser muito bom o incentivo da Administração 

a empresas da cidade. Aludiu acerca do incentivo à empresa New Pack Embalagens que se situa no 

Município de Lajeado, citando que em março do corrente ano teve o contato do empresário com o intuito 

de vir para Cruzeiro do Sul em virtude do crescimento da empresa e do local atual não suportar a 

expansão da empresa. Disse que Marques de Souza também queria a empresa e que, após sinalização 

do empresário, foi marcado uma reunião com o Prefeito Municipal e com o Secretário do Planejamento, 

onde trocaram ideais, sinalizaram o local, o empresário apresentou a documentação solicitada e passou 

pelo CODECRUZ - Conselho de Desenvolvimento de Cruzeiro do Sul, onde foi aprovada a concessão, 

dizendo ser positivo  passar pelo conselho pois significa que avalizaram e que as empresas que estão 

vindo estão de acordo com o que a Administração exige. Explanou ter ficado feliz em ter ajudado e 

intermediado na negociação com a empresa, ajudando no crescimento do Município com geração de 

emprego e renda, expondo que é papel do Vereador tentar angariar empresas. Relatou que há 

comentários nas redes sociais que dever-se-ia preocupar com a geração de empregos e não com o 

pedágio, citando que estão preocupados com todas as áreas. Tratou a respeito do pedágio e parabenizou 

a todos envolvidos na causa que disponibilizaram um tempo no domingo de manhã para se envolver em 

um movimento pacífico, sem partido político, levantando apenas a bandeira de Cruzeiro do Sul. 

Explanou que tiveram uma feliz notícia com a visita do Prefeito Municipal, juntamente com o senhor 

Marcos Hinrichsen que faz parte da comissão montada na cidade, de que existe a possibilidade da troca 

da praça de pedágio e que dia 20 de julho a equipe técnica do estado estará na cidade para analisar a 

viabilidade técnica da mudança da praça, citando que se isso ocorrer, o pedágio não irá mais dividir as 

comunidades e que isso é um avanço nas tratativas. Expôs, ainda, que só quem vive a realidade pode  
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mensurar a importância de ter este pleito atendido. Discorreu a respeito de seus pedidos atendidos, 

dando ênfase na instalação de tachões no bairro Passo de Estrela, dizendo ser uma reivindicação da 

comunidade e que ficou extremamente feliz em os munícipes terem sido ouvidos. Citou que foi uma 

reivindicação da população do bairro na campanha eleitoral e que o dever do Vereador é levar à 

Administração, que tem a obrigação, segundo a Vereadora, de oferecer segurança. Acerca da vacinação, 

disse que gravou um vídeo sobre o tema para tentar levar uma outra perspectiva sobre a imunização 

contra a covid-19. Disse que a população vacinável é de 10.073 (dez mil e setenta e três pessoas) e, em 

primeira dose, já foram vacinados mais de 5.000 (cinco mil) pessoas, correspondendo a mais de 50% 

(cinquenta por cento). Encerrou dizendo que teve um avanço grande de 45 (quarenta e cinco) para 38 

(trinta e oito) anos e que foi solicitado que isso seja feito de forma mais gradativa e seja aberto a 

vacinação aos sábados para quem não pode nos dias de semana. Vereadora Maísa Aparecida 

Siebenborn: Iniciou saudando o Presidente Gustavo, demais Vereadores, servidores da Casa e pessoas 

que assistiam a transmissão. Parabenizou a população pela belíssima carreata realizada no dia 04 de 

julho, manifestando que Cruzeiro do Sul não quer mais o pedágio. Citou que há 23 (vinte e três) anos o 

pedágio divide o Município e que com ele vem os desvios que estragam as estradas e pontes. Disse, 

ainda, que a manifestação foi pacífica e democrática. Parabenizou o Presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Cruzeiro do Sul, senhor Marcos Hinrichsen, pelo empenho na causa, à 

Administração Municipal e a todos Vereadores. Parabenizou, em especial, à comunidade de Cruzeiro 

do Sul que foi às ruas lutar contra um problema que está há anos prejudicando a cidade e que pretendem 

deixar por mais 30 (trinta) anos. Informou que deve ser feita a consulta popular online que precisa ser 

encaminhada até o dia 18 de julho por meio do formulário de contribuições. Disse que deve ser 

preenchido com contribuições para formatar a nova concessão da RSC-453. Expôs que quem precisar 

de ajuda para preencher e enviar o formulário, pode se dirigir até à Câmara de Vereadores, o Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais ou até a Casa Mosa, citando ser fundamental a contribuição para ter mais 

força. Relatou que após visita do Prefeito Municipal e do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Cruzeiro do Sul em Porto Alegre, ficou acordado que a equipe técnica e o Secretário Leonardo 

Busatto visitarão o Município para analisar a viabilidade da realocação da praça de pedágio no dia 20 

de julho. Encerrou dizendo que devem permanecer unidos para obter a vitória. Vereador Demétrios 

Karol Lorenzini: Iniciou desejando boa noite, saudou o Presidente, demais Vereadores, servidores da 

Casa e às pessoas que os assistiam. Parabenizou o Poder Executivo e às comunidades pelo belíssimo 

trabalho que está sendo realizado nas estradas municipais. Disse que o trabalho não seria possível se as 

demandas não chegassem até os Vereadores, pois assim, conseguem repassar onde há problemas. Citou 

que está sendo feito um trabalho exemplar, com empresas terceirizadas e utilizando máquinas diferentes 

e que está voltando a ter estradas em ótimas condições. Expôs que se vive em uma geração imediatista  
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e que, aos poucos, as coisas irão acontecer. Parabenizou a Administração Municipal e os demais 

Vereadores pelas aprovações dos projetos em pauta, citando que a Sessão foi longa por terem debatido 

bastante e que isso é muito importante. Abordou acerca dos projetos das empresas, dizendo serem 

maravilhosos e que Cruzeiro do Sul está de portas abertas para receber empresas. Disse que uma das 

primeiras propostas em sua campanha eleitoral era de colocar o Município na vitrine do Vale do Taquari, 

o que, segundo o Vereador, está começando a acontecer com o início das obras da Casa do Morro. 

Comentou, também, que na presente data foi aprovado a criação do fundo municipal do turismo, onde 

será possível receber doações. Explanou que estão começando a colocar Cruzeiro do Sul em destaque e 

que isso tem papel fundamental dos Vereadores e dos munícipes. Tratou a respeito do pedágio, 

mencionando que não há como estar feliz com o que ocorre hoje, em que o Município está dividido por 

uma cancela. Mencionou, também, que a equipe do Governo do Estado irá avaliar a realocação da praça 

de pedágio, dizendo torcer para que isso seja realizado. Destacou a verba extra do Governo do Estado 

destinada à educação, citando que fez a Proposição para que seja discutido com os professores e 

diretores de como será gasto esse valor, pois, de acordo com o Vereador, nada melhor que os 

profissionais da educação para opinar. Discorreu acerca de seu pedido para beneficiar os agricultores, 

citando serem uma parcela da população muito importante para o Município e que precisam de mais 

incentivos. Disse que foi sugerido, em conversas com agricultores, que fosse pleiteado a destinação de 

um médico veterinário para atender os agricultores. Relatou que está pensando em todos os setores do 

Município. Finalizou expondo sua indignação com a RGE - Rio Grande Energia, dizendo que houve 5 

(cinco) pedidos encaminhados à empresa e que não pode admitir que um pai de família não possa tomar 

um banho quente em virtude de a luz cair, citando ser a realidade de 11 (onze) famílias da localidade de 

22 de novembro. Relatou que após ter protocolado o pedido, participou de uma reunião com o 

responsável da região, senhor Umberto, onde informou que está trabalhando na questão e que está 

analisando todos os casos solicitados. Encerou desejando boa noite a agradeceu o espaço. Presidente 

Gustavo Henrique Richter: Iniciou desejando boa noite a todos, saudou a Vice-Presidente, demais 

Vereadores, servidores e pessoas que assistiam a transmissão. Falou a respeito do pedágio, citando que 

houve uma reunião no dia 24 de junho em Encantado que contou com a presença dos Vereadores, 

Prefeito Municipal, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e demais autoridades. Disse, 

ainda, que posteriormente houve algumas reuniões e que no último domingo houve carreata para levar 

os anseios da comunidade perante o pedágio. Citou que deve ser focado no preenchimento do formulário 

e que muitos questionam o porquê do movimento e se vale a pena em virtude da arrecadação. Disse que 

a arrecadação é cerca de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo irrisório na opinião do Vereador tendo em 

vista os malefícios levados aos moradores. Explanou que a partir da nova concessão, não haverá mais 

isenção de tarifa e todos munícipes terão que pagar. Comentou a respeito do acesso dos moradores às  
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propriedades, fazendo uma analogia a o que ocorreu na BR-386 e BR-101, onde vários moradores 

tiveram seus acessos fechados. Fez um apelo à comunidade para que preencha o formulário e envie. 

Comentou acerca da vacinação, dizendo que há muitos questionamentos a respeito e que as Vereadoras 

Vanessa, Marni e Daiani estiveram conversando com a Secretária de Saúde e que ele também entrou 

em contato com a mesma, oportunidade que lhe explicou que os dados fornecidos no sistema não 

condizem com o número de vacinas que chegam ao Município. Relatou que conversou com a Secretária 

para que a mesma esteja presente na próxima Sessão para explicar aos Vereadores e aos munícipes de 

que forma está acontecendo todo o processo de vacinação. Expôs acerca do início das obras da Casa do 

Morro e parabenizou à Administração Municipal, citando que outras Administrações iniciaram, mas 

não concluíram. Disse que é um patrimônio histórico do Município e que isso irá ajudar a fomentar o 

turismo na cidade. Parabenizou a Administração pelo incentivo às empresas, frisando ser muito 

importante pelo retorno que dará ao Município. Agradeceu ao setor responsável pela manutenção na rua 

Relindo Dullius, no bairro Passo de Estrela. Referiu-se à fala do Vereador Isidoro sobre um tempo maior 

para apreciar os projetos, citando que a questão já está sendo tratada pelos funcionários da Casa a 

questão do Regimento Interno e da Lei Orgânica que necessitam de atualizações. Disse, ainda, que 

poderia ser antecipado o protocolo dos pedidos até sexta-feira ao meio dia, padronizando tanto os 

projetos do Executivo como os pedidos do Legislativo. 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 21 (vinte e um) de julho de 2021, quarta – feira, no horário das 18 horas 30 minutos (dezoito 

horas e trinta minutos).  
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