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ATA Nº 014/2021 

 

Aos 21 (vinte e um) 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 013/2021 da Sessão Ordinária 

de 07 de julho de 2021. Os Vereadores receberam a ATA com antecedência, com consequente leitura e 

análise, foi APROVADA POR UNANIMIDADE. EXPEDIENTE: Ofício do PDT de Cruzeiro do 

Sul, por meio do Presidente Valdori Batista da Silva, datado em 20 de julho, pelo qual solicita 

autorização do Presidente para que o suplente de Vereador, senhor Claumir Hahn, possa assistir às duas 

Sessões Ordinárias do mês de agosto, a serem realizadas nos dias 04 e 18 do referido mês. Ofício nº 

002/2021 do Democratas de Cruzeiro do Sul, por meio do Presidente Ubirajara da Silva Marques, 

datado em 21 de julho, comunicando a nova composição da Executiva Municipal do partido Democratas 

de Cruzeiro do Sul. Ofício nº 118/2021 do 1º Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Estrela, por 

meio do comandante Adilson da Silva Brum, datado em 21 de julho, remetendo o auto de constatação 

de ocorrência ambiental nº 053/1ºBABM-ESTRELA/2021, referente ao Crime Ambiental contra o meio 

ambiente (poluição), no Município de Cruzeiro do Sul. Ofício nº 017/2021 da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Esportes, por meio da Secretária Anelise Matilde Assmann, datado em 15 de julho 

de 2021, respondendo a Proposição nº 092/2021 do Vereador Demétrios Karol Lorenzini. Ofício nº 

018/2021 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, por meio da Secretária Anelise 

Matilde Asssmann, datado em 15 de julho, respondendo a Proposição nº 090/2021 do Vereador Isidoro 

José Weschenfelder. Ofício de Gabinete nº 124/2021 do Prefeito Municipal, datado em 19 de julho, 

respondendo o Pedido de Informações nº 125/2021 da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn. Ofício 

de Gabinete nº 126/2021 do Prefeito Municipal, datado em 19 de julho de 2021, respondendo o Pedido 

de Informações nº 012/2021 do Vereador Isidoro José Weschenfelder. Indicação nº 059/2021 de 

autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, indicando que a Administração Municipal, através 

do setor competente, faça a poda da árvore da EMEI Novos Caminhos de São Rafael, bem como 

melhorias no acesso do local. Disse ser necessário o serviço, tendo em vista que a árvore está causando 

risco a vida de alunos e professores. Indicação nº 060/2021 de autoria do Vereador Isidoro José 

Weschenfelder indicando que a Administração Municipal, através do setor competente, faça a  
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substituição do portão da escola 25 de julho. Justificou alegando a importância de dar mais segurança à 

comunidade escolar. Indicação nº 061/2021 de autoria da Vereadora Daiani Maria indicando que a 

Administração Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, recoloque uma parada de 

ônibus na Rua Rubem Feldens, entroncamento com a Rua João Schardong. Justificou alegando que a 

parada foi destruída e não foi devidamente recolocada e que diversos moradores das proximidades 

utilizam a parada diariamente e, neste período de inverno e dias chuvosos, faz-se ainda mais necessário. 

Indicação nº 062/2021 de autoria da Vereadora Vanessa de Jesus, que a Administração Municipal, 

através da Secretaria de Estradas, faça a manutenção e coloque cascalho peneirado nas estradas de Linha 

Lotes, Santarém e São Miguel. Justificou alegando a necessidade de melhorar a trafegabilidade das 

estradas do interior, neste caso, das localidades acima citadas. ORDEM DO DIA:  VETO Nº 003-

01/2021 do Poder Executivo feito ao Projeto de Lei nº 006-01/2021 do Poder Legislativo. Em discussão, 

o Vereador Isidoro José Weschenfelder disse ser lamentável receber o veto, tendo em vista que o projeto 

se trata de dar transparência ao Município. Questionou como é feito o controle de horas das máquinas 

e citou que o dinheiro é do povo. Disse, ainda, que o projeto vai de encontro com a facilidade de 

acompanhamento das horas e transparência, dizendo não ver que gera prejuízos ao Município. 

Mencionou que várias cidades vizinhas, como Lajeado e Estrela, estão usando. Explanou que se alguém 

for trabalhar em uma empresa, vai precisar bater ponto e o empregador vai verificar e pagar sobre isso. 

Encerrou dizendo ser triste receber o veto e que irá procurar algum meio de propor novamente de alguma 

forma que não onere os cofres municipais. Em votação, o Veto foi MANTIDO com 7 (sete) votos 

FAVORÁVEIS e 1 (um) voto CONTRÁRIO do Vereador Isidoro José Weschenfelder. Projeto de 

Lei nº 027-01/2021 do Poder Executivo que DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARRA 

O QUADRIÊNIO 2022-2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Não houve comentários 

adicionais. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Emenda Aditiva nº 

002/2021 de autoria da Vereadora Daiani Maria que INCLUI PARÁGRAFO ÚNICO AO ARTIGO 

14, DO PROJETO DE LEI Nº 032-01/2021, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO 

CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO E DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO. Em 

discussão, a Vereadora Daiani Maria ressaltou que é interessante que esteja explícito que o conselho 

participe na liberação de valores. Citou que, caso haja má administração de valores, quem responde é o 

Prefeito e, quando há possibilidade de respaldar a Administração, fazendo com que a liberação de 

recursos passe por mais pessoas, conseguindo verificar e ajustar a destinar, só tem a agregar ao projeto 

apresentado. Em votação, a Emenda foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Em votação do Projeto 

nº 032-01/2021, o Projeto foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 039-01/2021  
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do Poder Executivo que AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão, o Vereador Isidoro José Weschenfelder mencionou ser 

elogiável a melhoria das estradas e da saúde, contudo, disse que é discutido na Casa Legislativa a 

questão de manutenção em alguns locais e que os valores sairiam da dotação da Secretaria de Educação, 

Cultura e Esportes. Explanou que solicitou a manutenção e melhorias na quadra de esportes do 

Loteamento Popular, bem como a instalação de uma praça e que, até o momento, não obteve retorno e 

o pedido não foi atendido. Citou, também, a solicitação de praça e local para esportes no Loteamento 

Fick e no interior. Questionou o porquê de remanejar os valores e que se o que os Vereadores estão 

levando ao Poder Legislativo é importante ou não. Disse não concordar com o projeto de lei. O Vereador 

Demétrios Karol Lorenzini explanou que quando se faz o orçamento, não há como prever e os valores 

já são destinados. Disse que questionou o porquê acontece bastante isso e que foi lhe passado que é uma 

prática normal, sendo apenas um remanejo para dar sustentabilidade a respectiva secretaria. O Vereador 

Isidoro José Weschenfelder citou que desde a primeira Sessão já está solicitando melhorias e que 

entende ser interessante usar os valores para este fim. Relatou que passou por três escolas do Município, 

na última semana, onde estão fazendo mobilizações para fazerem melhorias e citou que o dinheiro 

estaria disponível e que deveria ser investido na educação. Disse, ainda, que o dinheiro veio para ser 

utilizado na educação e é isso que deveria ser feito. Em votação, o Projeto foi APROVADO por 7 (sete) 

votos FAVORÁVEIS e 1 (um) voto CONTRÁRIO do Vereador Isidoro José Weschenfelder. Projeto 

de Lei nº 040-01/2021 do Poder Executivo que AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR 

CONVÊNIO/CONTRATO COM A SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA – 

HOSPITAL SÃO JOSÉ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão, o Vereador Demétrios 

Karol Lorenzini disse que é mais uma conquista para Cruzeiro do Sul e que o homem também precisa 

se cuidar. Citou que na última semana falou-se em meninas e hoje está se atendendo mais uma grande 

parcela da comunidade, dizendo ser de grande valia o projeto. O Vereador Isidoro José Weschenfelder 

mencionou ser de grande valia e que recebeu uma ligação que vai de encontro a matéria do projeto de 

lei, expondo que se deve estar amparado quando necessitar. A Vereadora Daiani Maria ressaltou a 

importância do convênio e sugeriu uma medida, citando ter visto em outro Município, onde 

desenvolveram um atendimento à noite, uma vez por semana, tendo em vista que os homens dificilmente 

procuram médico porque trabalham o dia todo. Disse, ainda, que o próprio hospital estará respaldado 

pois terá para onde encaminhar. Encerrou dizendo que a Administração está oportunizando algo a mais 

a saúde e aos munícipes. A Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur mencionou ser muito importante o 

projeto e que dá mais tranquilidade às famílias, citando ser importante trabalhar mais a prevenção e não  
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só o tratar, pois será mais fácil o tratamento caso necessário. O Presidente Gustavo Henrique Richter 

parabenizou a Administração pelo projeto e frisou que a saúde vem sempre em primeiro lugar. Em 

votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 041-01/2021 do Poder 

Executivo que DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 

NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/RS. Em discussão, o Vereador Demétrios Karol 

Lorenzini explanou ser justo a medida, tendo em vista que muitas pessoas querem pagar, mas não 

possuem condições de pagar à vista.  Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Projeto de Lei nº 042-01/2021 do Poder Executivo que INCLUI O ARTIGO 199-A NA LEI 288 DE 

17 DE FEVEREIRO DE 1992, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Projeto ficou 

retido para atender o que dispõe o artigo 36 da Lei Orgânica Municipal. Projeto de Lei nº 043-01/2021 

do Poder Executivo que ALTERA A REDAÇÃO DE ARTIGOS E ATUALIZA O ANEXO I DA 

LEI MUNICIPAL Nº 1650-02/2018. Não houve discussão acerca do Projeto. Em votação, o Projeto 

foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 044-01/2021 do Poder Executivo que 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A AFETAR E DESAFETAR ÁREA 

INSTITUCIONAL DE BENS IMÓVEIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão, a 

Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn pediu vistas ao projeto, alegando que gostaria de ter mais tempo 

para analisar a mudança que ocorrerá envolvendo mais localidades. Em votação, o Pedido de Vistas foi 

APROVADO por 5 (cinco) votos FAVORÁVEIS dos Vereadores Maísa Aparecida Siebenborn, 

Daiani Maria, Marni Ediza Trentini Ledur, José André Schmitt e Isidoro José Weschenfelder e 3 (três) 

votos CONTRÁRIOS dos Vereadores Vanessa de Jesus, Celso Batista dos Santos e Demétrios Karol 

Lorenzini. Projeto de Lei nº 045-01/2021 do Poder Executivo que AUTORIZA O MUNICÍPIO DE 

CRUZEIRO DO SUL A ADERIR AO PROGRAMA NEGOCIA RS, INSTITUÍDO PELO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR MEIO DA LEI Nº 15.448/2020, 

REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 55.307/2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em 

discussão, o Vereador Isidoro José Weschenfelder expressou ser um projeto muito válido e que há 

muitos empreendedores no Município, citando o empresário Claudir Dullius e a empresa Faros, que 

nasceram pequenos e tornaram-se grandes. Mencionou que a Administração anterior não forneceu uma 

área ao senhor Valdir Ferdehen para instalação de mais uma empresa e o Município de Estrela o recebeu, 

onde serão gerados emprego e renda. Disse que o Município tendo posse dos locais, poderá ser dado 

oportunidade a empresas expandirem ou a outras que queiram de estabelecer no Município. O Vereador 

Demétrios Karol Lorenzini disse que não se pode recusar valores e que se não entrasse no programa,  
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possivelmente se perderia o valor. Explanou que foi pedido vistas de um projeto onde um investir está 

se propondo a fazer uma nova capela mortuária sem custos ao Município, citando que não pode-se 

perder o investimento dessas pessoas e que, o projeto parado por 15 (quinze) dias, há possibilidade de 

perder a obra de duas capelas mortuárias. Disse ainda que parece controverso, apoiar uma coisa e não 

apoiar outra. A Vereadora Daiani Maria frisou que é importante deixar claro à comunidade que, o que 

se trata, são de valores que o estado deve ao Município no período de 2014 a 2018, sendo o valor de R$ 

672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil reais) e, em troca do montante, o Município terá a posse das 

áreas nas localidades de São Gabriel e Sampaio. A Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur mencionou 

que não é todo dia que o Município recebe um montante como este e que, como não entrará valores em 

dinheiro, será recebido duas propriedades onde poderá ser investido. Parabenizou a Administração pela 

adesão ao programa. O Presidente Gustavo Henrique Richter agradeceu ao senhor Marcelo, servidor da 

Secretaria de Apoio aos Municípios, que o cobrou desde o início do ano e o Vereador cobrou a 

Administração. Relatou que é o papel do Vereador cobrar. Disse, ainda, que havia um entendimento de 

que não havia o direito pois não aparecia no sistema, mas o senhor Marcelo frisou, em uma visita que 

fizeram à Porto Alegre, que o Município tinha do direito e que, de fato, tinha. Em votação, o Projeto foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 007-01/2021 do Poder Legislativo que 

DENOMINA LOGRADOURO PÚBLICO COMO RUA RUDI LEONARDO GREGORY A 

ATUAL RUA N LOCALIZADA NO BAIRRO VILA CÉLIA. O Projeto ficou retido para cumprir 

prazo estabelecido em lei. Moção nº 002/2021 de autoria de todos os Vereadores que APOIA O 

HOSPITAL BRUNO BORN PELO NÃO FECHAMENTO DA UTI PEDIÁTRICA. Não 

houveram comentários adicionais. Em votação, a Moção foi APROVADA POR UNANIMIDADE. 

Moção nº 003/2021 de autoria de todos os Vereadores que REPUDIA A PRAÇA DE PEDÁGIO EM 

CRUZEIRO DO SUL. Não houveram comentários adicionais. Em votação, a Moção foi APROVADA 

POR UNANIMIDADE. Moção nº 004/2021 de autoria de todos os Vereadores que APOIA À 

REPOSIÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS DE TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA 

REDE ESTADUAL DE ENSINO. Atendendo o que dispõe o artigo 107 do Regimento Interno, a 

Moção será apreciada na próxima Sessão Ordinária. Proposição nº 095/2021 de autoria da Vereadora 

Maísa Aparecida Siebenborn, onde cita que Administração Pública deve atender o cidadão com 

agilidade, transparência, responsabilidade e eficiência que, além disso, a Administração Pública exige 

que a atividade administrativa seja exercida com presteza e rendimento com os princípios de 

impessoalidade, eficiência, legalidade, moralidade e publicidade. Explanou que com base nestes 

conceitos, foi feita esta proposição no intuito de que seja implantado o serviço de protocolo nos postos  
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de saúde do Município com a finalidade de dar recebimento nos pedidos de exames, cirurgias, consultas 

à especialistas, solicitações de medicamentos ao estado, etc. Mencionou que o protocolo é um serviço 

que recebe, registra, classifica, distribui e controla a tramitação das solicitações e é por meio deste 

instrumento que se inicia as atividades, garantindo a eficácia nos procedimentos das mesmas, levando 

em conta que os procedimentos padronizados serão seguidos com fidelidade pelos usuários. No espaço 

para comentários adicionais, a autora explanou que em qualquer órgão que se entrega algum documento, 

se recebe um protocolo, dizendo que no setor público não deve ser diferente. Mencionou ser uma 

garantia para o posto de saúde e para o cidadão. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR 

UNANIMIDADE. Proposição nº 096/2021 de autoria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, 

solicitando que a Administração Municipal, através do Prefeito João Dullius, analise a possibilidade de 

que na próxima reunião do G-8, o Grupo/Entidade de Municípios estude viabilidade da formação de um 

consórcio e ou parceria para a aquisição de um castramóvel. Mencionou que colocar em pauta essa 

demanda na próxima reunião demonstra a preocupação que o Executivo e o Legislativo de Cruzeiro do 

Sul têm para com a causa animal e que estão empenhados em buscar solução para os problemas que a 

cada dia aumentam. Citou que uma parceria entre os Municípios seria a melhor forma, haja vista que o 

custo para aquisição de um castramóvel é bem elevado e que os demais Municípios também têm essa 

demanda, mencionando que a aquisição com mais 7 (sete) parceiros baixaria custos e atenderia toda a 

região. Disse que deve se pensar também na obsolescência do equipamento, pois se um Município 

pequeno como Cruzeiro do Sul comprar, vai ficar parado sem atividade por muito tempo e, realizando 

atendimentos em forma de rodízio, isso não aconteceria. No espaço para comentários adicionais, o autor 

relatou que todos os Vereadores estão atentos à causa animal e que tudo gera em torno de custos. 

Explanou que o G8 deve servir para isso, pois um Município pequeno adquirir um castramóvel é 

inviável. Disse que seria uma forma bacana de conter a natalidades dos animais. Em votação, a 

Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 097/2021 de autoria da 

Vereadora Daiani Maria, requerendo que a Administração Municipal, através da Secretaria de 

Planejamento em conjunto com Assistência Social, se inscreva no projeto Nenhuma Casa sem Banheiro 

que é uma iniciativa do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com o CAU - Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, que visa combater a escassez de higiene básica nos 

municípios que mais necessitam de aporte. Destacou que os Municípios contemplados receberão 10 

(dez) kits para instalação do banheiro contendo pia, vaso, caixa de descarga, porta, janela, caixa d'água, 

tanque de lavar roupa, entre outros itens, além de 4 mil reais por banheiro para ajudá-los na contratação 

da mão de obras e/ou com o restante dos materiais.  Explanou que o projeto Nenhuma Casa Sem  
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Banheiro tem como objetivo viabilizar a promoção de melhorias sanitárias domiciliares a famílias de 

baixa renda e que para o município receber o benefício, é necessário manifestar interesse através de 

ofício a ser enviado para ncsb@sop.rs.gov.br, ou entrar em contato através do número, (51) 3288-5611. 

Citou que a presente medida se justifica por existir ainda na cidade de Cruzeiro do Sul famílias que não 

dispõe destas medidas de higiene básica. No espaço para comentários adicionais, a autora mencionou 

que a AVAT disponibilizou um encontro com o Secretário de Obras do estado, onde esse programa foi 

apresentado. Citou que na presente semana veio à tona a situação e que resolveu sugerir à Administração 

pois ainda é uma realidade de alguns. Relatou que deve ser visto pela Administração e cadastrado para 

que o Município seja contemplado e se possa ajudar algumas pessoas da comunidade. Em votação, a 

Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 098/2021 de autoria do 

Vereador Isidoro José Weschenfelder, solicitando à Administração Municipal, através do setor 

competente, a recolocação de azulejos que estão caindo e uma pintura para a creche Doce de Infância, 

localizada loteamento popular, bairro Vila Rosa. Justificou alegando o intuito de oferecer uma melhor 

estrutura física à comunidade escolar desta creche. Não houve comentários adicionais. Em votação, a 

Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 041/2021 de autoria do 

Vereador Isidoro José Weschenfelder, requerendo que a Mesa Diretora envie oficio ao DAER, 

solicitando que seja feito um projeto de reparo para a beira do Rio Taquari, principalmente às margens 

da RS-130, da localidade de Bom Fim em diante. Disse ser necessário tendo em vista que há vários 

pontos desbarrancando, inclusive com risco de queda do asfalto. No espaço para comentários adicionais, 

o autor explanou que na extensão de Cruzeiro até a divisa com Venâncio, como na demanda, há locais 

desbarrancando. Disse que em alguns pontos foi feito um processo de restruturação das margens, em 

Cruzeiro do Sul, Lajeado e Estrela. Relatou ser importante dar uma atenção pois há locais que está 

começando a causar riscos. Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE.  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA:  Patrícia Haessngen (Secretária Municipal de 

Saúde e Saneamento): Iniciou desejando boa noite a todos e agradeceu o convite. Explanou que há no 

Município, hoje, 6.117 (seis mil cento e dezessete) pessoas vacinadas com dose um e 2.865 (dois mil 

oitocentos e sessenta e cinco) pessoas vacinadas com a doses um e dois, ou seja, plano de imunização 

completo. Relatou que há cinco laboratórios que fornecem vacinas e estão na trigésima terceira remessa 

de doses, sendo a próxima a ser recebida na sexta-feira, com 311 (trezentos e onze) doses para dose um 

e 80 (oitenta) doses para dose dois. Explicou que há diferenças de uma vacina para outra, citando que a 

Coronavac são quatro semanas uma dose para a outra e, as demais, doze semanas. Disse que, atualmente, 

o estado está propondo a distância para dez semanas entre uma dose e outra e citou que não tomaram  
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ainda a decisão pois segundo o Ministério da Saúde o ideal seria manter as doze semanas em função da 

eficácia da vacina. Disse que isso geraria um trabalho grande, tendo em vista que seria necessário 

reagendar com mais de cem pessoas. Abordou sobre o assunto de imunização dos adolescentes entre 12 

(doze) e 18 (dezoito) anos com comorbidades, frisando que ainda irá sair uma nota técnica explicando 

quais tipos de comorbidades e se entrará no plano no momento. Relatou que a mídia que seria para 

apoiar, muitas vezes dificulta, visto que passa informações de situações que não é possível dar conta 

por não ter as doses necessárias por atrasos nas entregas de remessas. Citou que não é somente no 

Município de Cruzeiro do Sul, mas sim, em diversos Municípios. Expôs que foi diminuída a faixa etária 

da vacinação para pessoas com 32 (trinta e dois) anos ou mais, sempre sendo necessário agendamento. 

Relatou que no último sábado foi aberto para dar oportunidade a quem não tem condições de ir até o 

posto em horário comercial. Relatou, também, que foram vacinadas 68 (sessenta e oito) pessoas nesse 

dia e apenas 10 (dez) pessoas faltaram. A respeito dos sites de vacinação, explanou que há dois sites 

para acompanhar o panorama de vacinação: o localiza SUS e o vacina RS. Disse que as pessoas abrem 

os sites e os números não batem e que, analisando ambos, o site vacina RS informa que há 8.998 (oito 

mil novecentos e noventa e oito) doses aplicadas, já no localiza SUS, 2.317 (dois mil trezentos e 

dezessete) doses aplicadas, tendo um problema neste último. Abordou acerca dos números de doses 

destinadas e o número de doses aplicadas, citando que um número difere dos outros pois há um número 

maior de doses recebidas do que aplicadas. Explicou que isso ocorre porque as remessas já vêm 

destinadas a qual público deve ser vacinado e que chegam doses de primeira e segunda doses. Disse que 

muitos podem se questionar o porquê estão guardando doses na secretaria de saúde e frisou que estão 

reservando porque são destinadas a segundas doses de remessas anteriores, cujo o prazo ainda não 

fechou. No espaço para questionamentos dos Vereadores, o Vereador Isidoro José Weschenfelder 

agradeceu a secretária pela presença e disse ser muito importante principalmente ao público que assistia 

em casa, tendo em conta que não possuem conhecimento de certas informações. Disse que foi 

questionado sobre a discrepância de informações nos sites. Questionou a secretária como as vacinas são 

designadas, visto que há uma diferença na faixa etária em cidades diferentes. A secretária Patrícia 

Haenssgen respondeu que o número de doses é definido pelo Ministério da Saúde e citou que as pessoas 

gostam de comparar com Lajeado, relatando que na próxima remessa Cruzeiro do Sul receberá 311 

(trezentos e onze) dozes e Lajeado 2.114 (dois mil cento e quatorze). Frisou, ainda, que a mídia referente 

a vários postos abertos e a modalidade de drive-thru é possível em Lajeado, devido a quantidade de 

vacinas que recebem. Explanou que acredita que o número de doses é calculado considerando o número 

populacional, a faixa etária e a gravidade da pandemia em cada Município. Relatou como os Municípios  
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da região estão no andamento da vacinação, citando que Santa Clara do Sul está nos 37 anos, Lajeado 

36, Arroio do Meio, Santa Cruz e Encantado 35, Bom Retiro do Sul 31, Forquetinha 31 e Sério 45 anos. 

Disse que está sendo possível evoluir dentro de uma média. O Vereador José André Schmitt agradeceu 

a presença da secretária e citou que foi possível que a comunidade sanasse suas dúvidas com a 

explanação da secretária. O Vereador Demétrios Karol Lorenzini agradeceu pela presença e pelas 

colocações e parabenizou pela organização na secretária de saúde, citando que não houveram filas e 

brigas como em outros Municípios. Explanou, ainda, que se está muito refém de comentários das redes 

sociais e da grande mídia e que foi muito interessante a população ouvir as colocações da secretária. 

Encerrou agradecendo o trabalho da senhora Patrícia. A Vereadora Daiani Maria questionou a respeito 

da antecipação, se não estão antecipando quem já fez a primeira dose ou se não estão marcando ninguém 

para dez semanas adiante. A secretária informou que algumas pessoas foram agendadas para dez 

semanas a segunda dose, contudo, os que já tem a segunda dose agendadas para doze semanas, não irão 

antecipar, apenas de haver uma definição do estado. A Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur agradeceu 

a presença da secretária e disse ser muito importante para esclarecer dúvidas dos munícipes. Citou que 

há uma inquietude da população quando chega próximo a data de vacinação. Disse, ainda, que a fala da 

secretária deverá sanar todas as dúvidas e parabenizou pelo trabalhando, dizendo não ser fácil. 

Mencionou que a publicidade da faixa etária está sendo bem feito e que deve continuar assim. O 

Presidente Gustavo Henrique Richter agradeceu a disponibilidade da secretária Patrícia Haenssgen e 

citou que há questionamentos nas redes sociais e por isso resolveu convida-la para esclarecer alguns 

pontos importantes. Disse esperar que os demais Vereadores e a comunidade em geral tenham sido 

contemplados com a explanação, citando que algumas pessoas acabam duvidando da índole e da 

capacidade do profissional, mas que tem a certeza que ela esteja fazendo um excelente trabalho. 

Encerrou colocando-se à disposição no que for necessário. A secretária agradeceu o convite e ressaltou 

que tem uma equipe maravilhosa em todos os postos, não medindo esforços para atender da melhor 

forma possível e citou que não gira só em torno de covid e vacinação, que a saúde é muito mais do que 

isso. Agradeceu pelos comentários e elogios e disse que está aberta para receber sugestões e críticas 

também. Vereador Celso Batista dos Santos: Iniciou saudando o Presidente, demais Vereadores e 

servidores da Casa. Agradeceu a presença da secretária de saúde Patrícia Haenssgen, dizendo ter sido 

de extrema importância sua fala à toda comunidade. Parabenizou os Vereadores pelos pedidos 

protocolados na Sessão, como proposições e indicações. Parabenizou a Administração pelos projetos, 

como o convênio com o hospital Divina Providência de Arroio do Meio que trata sobre urologia. Disse 

lamentar o pedido de vistas ao projeto nº 044/2021, pois fala-se em investimentos na cidade e um  
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empresário, senhor Claudir Dullius, empresário há 35 (trinta e cinco) anos em Cruzeiro do Sul, se 

colocou à disposição de construir uma obra sem custos ao Município. Disse que não sabe as dúvidas 

das colegas Vereadores, o porquê de pensar por mais quinze dias e citou acreditar ser um atraso essa 

paralisação. Destacou o excelente trabalho na recuperação das estradas municipais do interior e citou 

que acompanhou algumas obras como na localidade de Sampaio. Parabenizou o Vice-Prefeito João 

Celso Führ pelo belo trabalho. Parabenizou os colonos e motoristas pelo dia deles, no dia 25 de julho. 

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

Vereadores, servidores e telespectadores. Parabenizou a Administração pelos projetos, citando ser de 

grande importância para o Município. Falou a respeito do Negocia RS e do projeto que oportuniza aos 

munícipes parcelarem suas dívidas em até 36 (trinta e seis) vezes. Expôs acerca do projeto de lei nº 044, 

o qual teve pedido de vistas, dizendo que quem quer pedir vistas de um projeto, tem o direito de fazer. 

Explano que no referido projeto, poderia ter um detalhamento de como será a obra, o que será 

contemplado. Agradeceu ao Prefeito João Henrique Dullius pela sanção da lei referente ao projeto de 

fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas. Relatou que esteve em Porto Alegre, juntamente 

com o vice-prefeito e com o secretário de planejamento, para a entrega do projeto de pavimentação da 

rua Nicolao Zart, em São Rafael. Mencionou que o programa pavimenta RS é um projeto piloto e que 

cada Município elabora um projeto completo e entrega. Disse que nem todos Municípios serão 

contemplados, mas como o projeto apresentado estava bem elaborado, Cruzeiro do Sul terá mais 

chances em ganhar o valor para pavimentação da referida rua. Expressou que, caso o projeto dê certo, 

outras ruas e estradas do Município poderão ser contempladas. Falou a respeito do dia 25 de julho, dia 

em que se comemora duas profissões fundamentais, segundo a Vereadora, que é o colono e o motorista, 

parabenizando a classe e dizendo que merecem todo carinho e admiração. Vereador Isidoro José 

Wechenfelder: Iniciou desejando boa noite ao Presidente, demais Vereadores, servidores e população 

que assistia a sessão. Explanou que respeita a opinião de todos seus colegas Vereadores e que muitas 

vezes há disparidade de ideias, citando ser algo positivo para formação de ideias em prol da cidade. 

Parabenizou a classe dos colonos e motoristas, dizendo que sem eles o alimento não é produzido e não 

chega até as pessoas. Agradeceu as diretoras e professoras da EMEI Novos Caminhos, EMEI Doce de 

Infância e EMEF 25 de julho, às quais visitou nos últimos dias e solicitou melhorias em ambas. 

Explanou acerca do veto ao projeto de lei nº 006-01/2021 de sua autoria que trata da instalação de GPS, 

dizendo que lhe entristece pois sempre pretende levar transparência à população. Disse, ainda, que verá 

uma forma diferente de apresentar um projeto sem onerar custos, visto a importância do mesmo. Falou 

a respeito do projeto de lei nº 039-01/2021 que votou contra, alegando que vem solicitando centros ao  
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ar livre, academias, praças, bem como outros Vereadores também, e o valor será remanejado. Disse que 

está sendo feito um bom trabalho nas estradas e que há mais coisas a se fazer ainda. Parabenizou o 

Vereador Demétrios por sua Proposição solicitando a aquisição de um castramóvel, dizendo que a cada 

sessão estão discutindo o que fazer a respeito da causa animal. Sugeriu que se encontre uma solução 

regional para abrigar os animais de rua, devendo ser levada a ideia ao G8, tendo em vista que baixará 

os custos. A respeito do Requerimento nº 041 de sua autoria, direcionado ao DAER, disse ser de extrema 

importância pois há alguns pontos desbarrancando e é necessário dar segurança aos usuários. Citou que 

em Cruzeiro, Lajeado e Estrela já foi feito um trabalho nesse sentido. Mencionou que quando pediu 

vistas do outro projeto, referente às câmaras mortuárias, não era para ir contra ao empresário local, pois 

sabe que o mesmo gera empregos e impostos ao Município, mas apenas queria deixar a comunidade 

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

Vereadores, servidores e público que assistia. Falou a respeito da Moção de Apoio ao Hospital Bruno 

Born, pela manutenção da UTI Pediátrica, enfatizando que a região não pode ficar desamparada sem 

uma referência às crianças que necessitarem. Explanou acerca da Moção de Repúdio ao pedágio, citou 

que é necessário manter o trabalho das lideranças para que o pedágio não continue gerando prejuízos a 

população. Sobre a Moção de Apoio as perdas salariais dos trabalhadores da educação da rede estadual, 

disse ser urgente que esses profissionais tenham o mínimo de reconhecimento pela importância de seu 

trabalho, já que são sete anos sem nenhuma reposição. Citou que outra categoria que merece admiração 

e respeito é a dos colonos e motoristas, que é celebrado no dia 25 de julho. Disse que fazem parte do 

desenvolvimento do país através de persistência e que os colonos são responsáveis por 70% (setenta por 

cento) dos alimentos consumidos no país. Relatou ainda que os motoristas que transportam toda a 

produção, fazendo com que o alimento chegue nas mesas das pessoas.  Encerrou parabenizando os 

colonos e motoristas pela passagem do seu dia. Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn: Iniciou 

saudando o Presidente, demais Vereadores, servidores e às pessoas que assistiam a Sessão. Explanou 

que a Administração Pública deve ter como objetivo trabalhar a favor do interesse público, dos direitos 

e interesses dos cidadãos e que o serviço público é considerado uma atividade essencial e necessária à 

sociedade e sua ação é destinada para obter determinada utilidade para coletividade como a saúde, 

educação, transporte e segurança. Disse que a gestão de recursos públicos tem como principal atender 

as necessidades e anseios da população. Mencionou que a Administração Pública deve ter como 

princípios a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e que hoje, fazendo parte 

do setor público, tem sempre em mente conduzir seu trabalho ouvido as pessoas e ter como meta que o 

papel do serviço público, é melhorar a vida das pessoas. Com base nisso, citou que fez a Proposição  
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para que seja implantado o serviço de protocolo no posto de saúde para que quando os munícipes 

entreguem suas solicitações e documentos e recebam protocolo. Disse que se adotado, dará maior 

segurança a Administração e a população. Citou que solicitou, a um tempo atrás, a utilização de crachás 

por servidores públicos para a população ter o direito de saber com quem está falando. Expressou que 

solicitou, também, que a Administração fizesse uma reunião com as farmácias do Município para ver a 

possibilidade de a população ter a oportunidade de comprar seus medicamentos após sair do hospital, 

que tem atendimento 24 horas. Frisou que infelizmente, não teve êxito na solicitação, mas que, 

continuará trabalhando para melhorar a vida da população. Disse que pediu vistas ao projeto de lei nº 

044-01/2021 pois é um direito do Vereador, para analisar bem a matéria visto que irá mexer com várias 

comunidades. Mencionou que não há necessidade de decidir em poucas horas. Referente a moção pelo 

não fechamento da UTI Pediátrica, expressou que o Hospital Bruno fechou a unidade por ser uma UTI 

mista, atendendo paciente neonatais e pediátricas, situação não mais permitida pela legislação. Relatou 

que no último dia 19, foi realizada uma reunião virtual com a Administração de Lajeado, Hospital Bruno 

Born, Secretário Executivo do Ministério da Saúde e representante da Secretaria Estadual da Saúde. 

Disse que na oportunidade, o Hospital fez uma proposta de reformar uma área não utilizada, que teria 

de oito a dez leitos e estaria apto para atender pacientes de toda a região. Citou que os órgãos 

responsáveis estão em tratativas para que a UTI seja aprovada e possa ser possível voltar o atendimento 

às crianças. Agradeceu a presença da Secretária de Saúde, Patricia Haessngen, parabenizando-a pelo 

excelente trabalho realizado a frente da pasta. Sobre a vacinação, disse que o Governador informou que 

até o dia 07 de setembro, toda a população adulta estará vacinada. Quanto ao pedágio, informou que 

ainda está se negociando a localização do mesmo e citou que no dia de ontem, o Secretário Leonardo 

Busatto esteve em visita no Município. Encerrou parabenizando todos os colonos e motoristas pelo seu 

dia. Vereador Demétrios Karol Lorenzini: Iniciou desejando boa noite a todos, saudando o Presidente 

e os demais presentes. Explanou a respeito de sua Proposição sobre a aquisição de um castramóvel pelo 

G8, dizendo ser importante para controlar a natalidade dos animais já que é por isso, segundo o 

Vereador, que há tantos animais de rua. Relatou que recebeu um ofício do Deputado Federal Giovani 

Cherini, do PL, indicando uma emenda de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) destinada às 

práticas integrativas e complementares em saúde. Agradeceu a presença da Secretária de Saúde, Patrícia 

Haenssgen, e a parabenizou pelo excelente trabalho prestado, frisando a organização no processo de 

vacinação. Agradeceu, também, a Secretária de Educação, Anelise Assmann, pela resposta à sua 

solicitação. Na resposta, foi relatado que cada escola receberá parte do valor para gastar com as 

necessidades de cada escola. Parabenizou a Secretaria de Agricultura, na pessoa do Secretário José  
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Paulo, pela campanha agricultura solidária, onde foi arrecado alimentos que foram destinados às pessoas 

que necessitam. Citou que ele, bem como os demais Vereadores, está ansioso para que o Município seja 

contemplado dentro do programa Pavimenta RS para a rua Nicolao Zart. Disse que o projeto foi bem 

montado e que há muita chance. Comentou a respeito da estrutura da Sessão, mencionando a 

necessidade de fazer de uma forma mais ágil, com mais debate. Citou, dizendo que fará uma Proposição 

a respeito, sobre estudar a viabilidade de fazer a aquisição de notebooks para os Vereadores utilizarem. 

Disse que será um investimento para muitos anos e que hoje são muitas folhas, devendo ser necessário 

olhar, também, ao meio ambiente. Mencionou que tendo o equipamento a disposição, outras legislaturas 

também utilizarão e que é um investimento que deve ser pensado. Finalizou abordando a respeito do 

projeto de lei nº 044-01/2021, enfatizando respeitar a opinião dos demais Vereadores e da população. 

Citando que fala-se muito em atrair investimentos para a cidade e, quando foi resolvido construir o 

Distrito Industrial, os gestores da época foram muito criticados pelo local escolhido. Explanou que foi 

pedido vistas ao projeto, a um investimento na cidade e que não se pode perder essa obra. Citou, ainda, 

que o empresário Claudir Dullius empreende e investe a mais de 35 anos no Município e agradeceu o 

empenho mesmo, dizendo esperar que não se perca a obra. Encerrou parabenizando os colonos e 

motoristas pelo seu dia. Vereadora Daiani Maria: Iniciou saudando o Presidente, demais Vereadores, 

servidores e telespectadores que acompanhavam a transmissão. Explanou que o projeto referente a 

disponibilização de absorventes higiênicos foi sancionado, virando a Lei nº 1808-01/2021. Falou a 

respeito de sua Proposição apresentada, “nenhuma casa sem banheiro”, citando ser um programa do 

Governo do Estado e que a Administração Municipal deve estudar, pois é a realidade de algumas 

residências no Município. Tratou a respeito de sua Indicação referente a parada de ônibus, relatando 

que já foi destruída a um certo tempo e que a Vereadora Vanessa, por ser da localidade, deve conseguir 

visualizar, bem como ela, quando passa pelo trecho, vê as pessoas na rua. Parabenizou a Administração 

pela adesão ao programa Negocia, dizendo ser um grande investimento em contrapartida das dívidas do 

Estado com o Município. Mencionou que o Município terá a posse de duas áreas de terra, que, 

futuramente, poderão ser utilizadas para investimentos na cidade. Agradeceu a Vereadora Marni por 

representar o Poder Legislativo em Porto Alegre para entregar o projeto de asfaltamento da rua Nicolao 

Zart, em São Rafael. Acerca de pedido de vistas de projetos, disse que há 15 (quinze) dias atrás o 

Vereador Isidoro pediu vistas e ela aprovou e, na presente data, a Vereadora Maísa pediu vistas e ela 

aprovou novamente, citando que pedir vistas de um projeto é direito do Vereador. Disse que pedir vistas 

não é atrasar, mencionado que o Poder Legislativo de Lajeado tem sessão toda semana e toda sessão 

tem algum pedido de vistas por um Vereador que possui alguma dúvida, expondo que na sua opinião,  



14 

 

 

 

não tem problemas no tocante a isso. Narrou que os outros empreendimentos do empresário, Claudir 

Dullius, não têm relação com a matéria discutida e que acredita que o mesmo não desistirá do projeto 

por ter sido pedido vistas. Discorreu que se houvesse sessões semanais, o projeto poderia ser apreciado 

na semana que vem, e não daqui 15 (quinze) dias. Expressou que deve-se parar com a narrativa de que 

não se pode fazer nada e que se um Vereador tiver alguma dúvida na próxima sessão, está tudo certo, 

dizendo que todas as dúvidas devem ser sanadas. Disse que como o projeto foi retido e terá tempo hábil, 

a Administração e o empresário terão a oportunidade de apresentar o memorial descritivo para saber 

como será a construção, o que estará incluso. Explanou que no dia de amanhã estreará no cinema 

nacional um filme chamado “música para quando as luzes se apagam”, gravado em 2015 no Município 

de Cruzeiro do Sul e no Vale do Taquari. Mencionou que a protagonista do filme é a Emily Fischer, 

moradora do Passo de Estrela e que se emociona em falar isso porque é a uma pessoa totalmente 

anônima que levou o nome de Cruzeiro do Sul, juntamente com a família e atores globais, a 

reconhecimento a nível mundial. Disse que isso é algo que a Casa Legislativa deva parabenizar, 

convidando os demais Vereadores a fazerem uma Moção de Aplausos, pois o Município foi levado ao 

reconhecimento de muitas pessoas através de alguém totalmente desconhecida tratando de um tema tão 

importante que é a definição de sexualidade. Sobre o veto, referindo-se ao colega Isidoro, disse que não 

votou em virtude do tema, dizendo ser muito relevante, mas sim, em virtude das atribuições. Disse que 

o pedido pode ser feito de outra forma, sentando com o Prefeito, com o setor de licitações, e tentar 

agregar isso, citando ser algo importante saber onde a máquina está através de algum equipamento 

eletrônico. Narrou que na última Sessão, foi aprovado um projeto a respeito da área de terras da Minuano 

e que o Assessor Jurídico do Município lhe passou que entraram com o processo e as terras já foram 

retiradas de penhora. Encerrou parabenizando os colonos e motoristas pela comemoração de seu dia. 

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 04 (quatro) de agosto de 2021, quarta – feira, no 

horário das 18 horas 30 minutos (dezoito horas e trinta minutos).  

SALA DE SESSÕES DA CÂMARA DE 

VEREADORES DE CRUZEIRO DO SUL, RS, 

AOS 21 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021. 
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