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ATA Nº 015/2021 

 

Aos 28 (vinte e oito) 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 extraordinariamente 

o Poder Legislativo. O Presidente GUSTAVO HENRIQUE RICHTER iniciou a Sessão saudando a 

todos e invocando o nome de Deus. ORDEM DO DIA:  Projeto de Lei nº 046-01/2021 do Poder 

Executivo que INCLUI PROGRAMA NA LDO 2021 E PPA 2018-2021, AUTORIZA A 

ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão, o 

Vereador Isidoro José Weschenfelder disse que sua dúvida é em relação dos custos da obra, qual será a 

participação de Cruzeiro do Sul e de Venâncio Aires. O Vereador Demétrios Karol Lorenzini 

mencionou que, em resposta ao Vereador Isidoro, foi passado que em relação ao custo, será dividido 

entre os dois Municípios, 50% (cinquenta por cento) para cada um. Referente aos R$ 84.000,00 (oitenta 

e quatro mil reais), é apenas dotação, não sendo obrigatório gastar esse valor como algumas pessoas 

pensaram. Disse que é necessário a abertura de crédito especial, pois não havia previsão de gastos com 

pontes no último orçamento. O Presidente Gustavo Henrique Richter citou que de acordo com o que o 

Secretário de Planejamento explicou, referente ao processo licitatório, não é possível os dois Municípios 

fazerem ao mesmo tempo, desta forma, um Município faz e o outro repassa. O Vereador Isidoro disse 

ser muito bom esclarecer e questionou qual é a previsão para a conclusão da obra, mencionado ser o 

que mais interessa as pessoas. O Vereador Demétrios expôs que tem o processo licitatório e que, 

aprovada a lei, terá de onde tirar o recurso, irá ser dado andamento no processo, aparecerá as empresas 

interessadas e, após assinatura do contrato, poderá ser repassado a previsão de forma exata. O Presidente 

Gustavo explanou que a ponte será de concreto, citando que a antiga era de madeira, e sem proteção 

lateral, tendo em vista que a população possa transitar com os maquinários pelo local. O Vereador José 

André Schmitt disse que pelo orçamento enviado, a ponte terá a largura de quatro metros e meio e, dessa 

forma, se colocar a proteção lateral, as colheitadeiras não conseguirão passar. O Vereador Isidoro narrou 

que muitos agricultores de Cruzeiro do Sul plantam em Venâncio e que para o plantio, iniciando em 

agosto, não estará concluída a obra. O Presidente Gustavo mencionou que a demora se deu em virtude 

de não ter empresas interessadas em fazer a obra, citando que é necessário de três orçamentos para 

cumprir o procedimento e havia essa dificuldade. Disse esperar que o quanto antes a obra seja concluída. 

Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Nada mais havendo a tratar, o 
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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 28 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021. 

 

 

 

DEMÉTRIOS KAROL LORENZINI                               GUSTAVO HENRIQUE RICHTER 

              Primeiro-Secretário                  Presidente da Câmara de Vereadores 


