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ATA Nº 017/2021 

 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de agosto 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 016/2021 da Sessão Ordinária 

de 04 de agosto de 2021. Os Vereadores receberam a ATA com antecedência, com consequente leitura 

e análise, foi APROVADA POR UNANIMIDADE. EXPEDIENTE: Ofício nº 034/2021 do Hospital 

São Gabriel Arcanjo, assinado pela Presidente Marcia Gregory e datado em 17 de agosto de 2021, pelo 

qual solicitam espaço em uma Sessão Ordinária para que a direção do Hospital São Gabriel Arcanjo 

possa usar a tribuna para falar sobre o funcionamento atual e estrutura física que hoje se apresenta. 

Convite do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) juntamente com a Secretaria de 

Assistência Social e Habitação de Cruzeiro do Sul, convidando para participar da VII Conferência 

Municipal de Assistência Social que será realizada dia 26 de agosto, no Salão Paroquial da Comunidade 

Católica, com o tema “Assistência Social: Direito do povo e dever do Estado, com financiamento 

público, para enfrentar das dificuldades e garantir proteção social. ” Indicação nº 069/2021, de autoria 

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

competente, faça a instalação de iluminação pública m alguns pontos da Rua Albino Fleck, até as 

imediações da Rua José Sehn. Disse ser necessário, tendo em vista que o local tem sido alvo de 

abandono de animais durante a noite e há risco de assaltos. Salientou que foi uma solicitação do 

munícipe Sr. Nelso Lazzaron. Indicou, ainda, que a Administração instale luminárias em uma rua antes 

na Inovatta Móveis, no bairro São Rafael, a qual não possui denominação. Indicação nº 070/2021, de 

autoria da Vereadora Daiani Maria, indicando que a Administração Municipal, através da Secretaria 

competente, realize a manutenção e melhoramento dos banheiros do Parque Poliesportivo. Justificou o 

referido pedido, alegando que com as melhorias realizadas no parque, é nítido o crescimento do 

movimento das pessoas que utilizam o mesmo, sendo necessário infraestrutura adequada para os 

frequentadores do local. Indicação nº 071/2021, de autoria da Vereadora Daiani Maria, indicando que 

a Administração Municipal, através da Secretaria competente, realize a colocação de grade de proteção 

no portão de saída das Escolas Municipais de Educação Infantil Trenzinho Alegre, Vila Zwirtes e Jacob 

Sehn. Disse que o portão de acesso principal das escolas supracitadas está localizado próximo à rua e 
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possui uma distância mínima desta via e justificou o referido pedido tendo em vista que estas escolas se 

encontram localizadas em vias de grande movimento, podendo ocasionar a saída inesperada de uma 

criança e um possível acidente. Indicação nº 072/2021 de autoria do Vereador José André Schmitt, 

indicando que a Administração Municipal, através da Secretaria de Estradas, proceda com a manutenção 

da estrada localizada na em Linha Sítio, no trajeto entre a Escola são Felipe em direção a antiga escola 

João Rambo Filho. Justificou o pedido em função da necessidade da colocação de material, uma vez 

que em dias de chuva, os veículos têm dificuldade de trafegar pela mesma. ORDEM DO DIA:  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. Não houve discussão acerca do 

projeto. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 052-

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 053-01/2021 do Poder Executivo que 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A SOCIEDADE SULINA 

DIVINA PROVIDÊNCIA-HOSPITAL DE ESTRELA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em 

discussão, o Vereador Demétrios Karol Lorenzini explanou que quando se fala em saúde pública, em 

pediatria, deve ser louvado a iniciativa e parabenizar a Administração por conseguir fazer o convênio. 

O Vereador Isidoro José Weschenfelder disse que o projeto é de grande valia e que ocorre algumas 

situações no hospital, como de não aprofundar a situação do paciente no momento. Relatou que recebeu, 

recentemente, uma ligação de uma mãe que foi duas vezes ao hospital do Município, onde foi medicado 

e mandado para casa. Citou que essa mãe procurou uma consulta fora da cidade e foi diagnosticado que 

havia estourado apendicite. Questionou o que ocorre e que deverá ser feito alguma coisa, reuniões. O 

Presidente Gustavo Henrique Richter salientou que a saúde vem sempre em primeiro lugar e que as 

colocações são muito válidas, citando que um dos papéis dos Vereadores é fiscalizar, devendo assim, ir 

mais a fundo quando necessário. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Projeto de Lei nº 008-01/2021 do Poder Legislativo que DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE 

DA DIVULGAÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS PARALISADAS NO SITE OFICIAL DA 

PREFEITURA DE CRUZEIRO DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Projeto ficou 

retido na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para mais análises de sua viabilidade.  Projeto de 

Lei nº 009-01/2021 do Poder Legislativo que VEDA A NOMEAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DE CRUZEIRO DO SUL DE PESSOA CONDENADAS 

PELAS LEIS FEDERAIS Nº 11.340/2006 E 13.104/2015. Em discussão, a Vereadora Daiani Maria 

comentou que foi constatado através de pesquisas realizadas, que a violência contra a mulher vem 

aumentando bastante, principalmente no ano de 2020, onde se intensificou muito. Mencionou que os 

estudos dizem que se dá pelas pessoas estarem muito em casa e, também, pelos agressores ficarem em 
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casa e as mulheres não conseguirem ir até a Delegacia denunciar. Salientou que em agosto se faz alusão 

ao agosto lilás e também está sendo comemorado os 15 (quinze) anos da Lei Maria da Penha. Explanou 

que diversas coisas podem ser feitas, de forma educativa, mas que a apresentação do projeto é válida. 

Disse que é um projeto que veda a contratação de pessoas que tenham sido condenadas, após o trânsito 

em julgado, à Administração Pública, tanto cargos comissionados como efetivados. Mencionou ser de 

grande valia e que mostra que o Município também é parceiro no combate a violência contra as 

mulheres. O Vereador Demétrios Karol Lorenzini parabenizou a Vereadora Daiani pelo projeto e disse 

ser uma pena ter que fazer uma lei para proteger as mulheres, dizendo que com certeza será aprovado o 

projeto pois é uma conquista para o Município. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Proposição nº 103/2021 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, 

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

Setor de Trânsito, faça a instalação de um redutor de velocidade, do tipo quebra-molas, na Rua Frederico 

Germano Haenssgen, em frente a Padaria Massas e Sabores, localidade de São Gabriel. Citou que uma 

reivindicação dos moradores, em especial do proprietário do estabelecimento citado, senhor Adalberto 

Gomes e justificou que já houve dois acidentes no local. No espaço para comentários adicionais, o autor 

comentou que não gosta muito de redutores, mas que é necessário para segurança das pessoas. Disse 

que no local citado, as pessoas andam de forma muito rápida, o que acaba gerando riscos de acidentes 

para quem entra e sai do estabelecimento. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR 

UNANIMIDADE. Proposição nº 104/2021 de autoria do Vereador Gustavo Henrique Richter, 

solicitando que a Administração Municipal crie, no Município de Cruzeiro do Sul, o Programa Censo-

Inclusão e Cadastro-Inclusão com o objetivo de identificar o perfil socioeconômico das pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida, bem como de mapear e cadastrar o referido perfil com vistas ao 

direcionamento das políticas públicas voltadas ao atendimento das necessidades desse segmento social. 

O Programa Censo-Inclusão e Cadastro-Inclusão realizar-se-á a cada período de 4 (quatro) anos no 

Município de Cruzeiro do Sul. Mencionou que com os dados obtidos por meio da realização do censo 

será elaborado o Cadastro-Inclusão, que deverá conter: I – informações quantitativas sobre os tipos e 

graus de deficiência encontrados; e II – informações necessárias para contribuir com a qualificação, 

quantificação e localização das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O Cadastro-Inclusão 

será disponibilizado no Site da Prefeitura do Município de Cruzeiro do Sul, bem como na sede da 

Secretaria de Assistência Social e Habitação e, além de sua atualização quadrienal, por meio do Censo-

Inclusão, o Cadastro-Inclusão deverá conter mecanismo de atualização mediante auto cadastramento. 

O auto cadastramento deverá ser realizado na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Habitação, bem como por meio do Site da Prefeitura do Município de Cruzeiro do Sul e a coordenação 

do Programa ora criado deverá ficar a cargo da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, 

a qual caberá: I – adotar as providências necessárias para o seu desenvolvimento e acompanhamento; II 

– reunir todos os cadastros realizados por via eletrônica e na sede da Secretaria; e III – atualizar 
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semestralmente o Cadastro-Inclusão. Disse que para a concretização do Programa de que trata esta lei, 

a Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação poderá estabelecer ações, convênios e 

parcerias com órgãos públicos e entidades de direito público ou privado, obedecida a legislação vigente. 

No espaço para comentários adicionais, o autor comentou que fez a proposição em cima de situações 

que depara-se no dia a dia, podendo ser minimizado as dificuldades que as pessoas com mobilidade 

reduzida enfrentam diariamente. Disse esperar que a Administração olhe com carinho para a situação e 

que se faça um levantamento e posterior cadastramento. Em votação, a Proposição foi APROVADA 

POR UNANIMIDADE. Proposição nº 105/2021 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida 

Siebenborn, solicitando que a Administração Municipal retire os avanços da rua General Neto, quadra 

com a esquina Rua Visconde do Rio Branco, em frente ao edifício Rafael nº 579. Citou que a Rua 

General Neto, nesta quadra, é mais estreita que nas quadras anteriores, sendo que com estes avanços 

que foram feitos tempo atrás, deixou a rua General Neto extremamente estreita nesta quadra. Por isso, 

quando os veículos entram para estacionar, acabam passando por cima do avanço, acarretando danos e 

consequentemente prejuízo para os mesmos. No espaço para comentários adicionais, a autora explanou 

que foram feitos os avanços quando a Rua General Neto foi revitalizada e não se considerou que naquele 

ponto, a rua é bem mais estreita. Disse que está dando muitos prejuízos a motoristas porque estouram 

pneus.  Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 106/2021 

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

através do setor competente, faça reparos, melhorias e a manutenção dos brinquedos e academia ao ar 

livre do Parque Poliesportivo Municipal. Disse que tais serviços são necessários para oferecer uma 

maior segurança e tranquilidade às pessoas que utilizam o Parque Municipal para praticarem esportes e 

para o lazer. No espaço para comentários adicionais, a autora mencionou que o parque está sofrendo 

mudanças e que é visível suas melhorias. Citou que com a chegada da primavera e verão, o número de 

pessoas que utilizam aumentará muito. Explicou que no final de semana houve um caso de uma criança 

que se machucou na academia ao ar livre e que deve haver manutenção nos equipamentos da academia 

e na praça para não ter casos de acidentes. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR 

UNANIMIDADE. Proposição nº 107/2021 de autoria da Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur, 

solicitando que a Administração Municipal agende uma reunião com os representantes da ACICS para 

pensar em atividades em comemoração ao Dia das Crianças, em outubro. Citou que devido a pandemia, 

sugere-se um passeio ciclístico seguindo todos os protocolos de segurança e entrega de uma 

lembrancinha para os participantes. No espaço para comentários adicionais, a autora comentou que a 

Proposição tem por objetivo movimentar o comércio da cidade. Disse que passou-se por outras datas 

comemorativas e não ocorreu nenhuma promoção em virtude da ACICS estar inativa. Explanou que a 

próxima data comemorativa é o dia das crianças e que um passeio ciclístico seria importante, 

movimentando o comércio e incentivando que as pessoas comprem na cidade.    Em votação, a 

Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 108/2021 de autoria do Vereador 
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Demétrios Karol Lorenzini, propondo que a Administração Municipal, através dos setores competentes, 

proceda com estudo de engenharia elétrica e posteriormente efetue a troca dos refletores antigos do 

Ginásio Municipal Orlando Eckert por refletores modernos que já utilizam a tecnologia de LEDs. Citou 

que hoje o ginásio está equipado com refletores com uma tecnologia ultrapassada e que consome muita 

energia elétrica e ilumina pouco comparado aos novos modelos e requer manutenção frequente e que 

além da melhora na iluminação, grande redução no consumo de energia elétrica, pode-se destacar a 

durabilidade dos equipamentos bem como a consciência ambiental que é muito relevante para o 

momento. No espaço para comentários adicionais, o autor frisou que essa troca já deveria ter acontecido 

e, que além da economia, tem a questão ambiental que é tão importante. Em votação, a Proposição foi 

APROVADA POR UNANIMIDADE.  Proposição nº 109/2021 de autoria do Vereador Demétrios 

Karol Lorenzini, propondo que a Administração Municipal, através dos setores competentes, realize a 

colocação de iluminação pública na rua Frederico Germano Haenssgen em toda extensão. Justificou o 

pedido uma vez que a via conta com inúmeros postes que não possuem suportes e lâmpadas entre a 

comunidade do 15 de novembro e São Rafael. Disse, ainda, que vários postes foram trocados de lugar 

e colocados a uma grande distância um entre o outro, ocasionando um escuridão e insegurança em vários 

pontos. Citou que foi questionado por alguns moradores que reclamaram que pagam a contribuição da 

iluminação pública e gostariam de ver a via iluminada por completo e consequentemente segura. No 

espaço para comentários adicionais, o autor explanou que foram trocados alguns postes e não foram 

instaladas lâmpadas, ficando alguns espaços escuros. Disse, ainda, que poderia ser utilizada a tecnologia 

de led.  Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Pedido de Informações 

nº 014/2021 de autoria do Vereador José André Schmitt, solicitando que a Administração Municipal, 

através da Secretaria de Educação, informe sobre o andamento e previsão de conclusão da obra de 

ampliação do prédio da EMEF São Felipe. Justificou o pedido por se tratar de uma obra de extrema 

importância e necessidade para a escola, sendo necessário dar uma atenção especial por parte da 

Administração Municipal. No espaço para comentários adicionais, o autor reforçou que muitos pais o 

questionaram referente ao andamento e conclusão da obra. Disse que é de suma importância para a 

escola, visto que está sendo construído uma cozinha e banheiros novos. Em votação, o Pedido de 

Informações foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Pedido de Licença n 002/2021 de autoria da 

Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, solicitando que após votado pelo Plenário, nos termos do §2º 

do artigo 18 do Regimento Interno, lhe seja concedido licença para tratar de assunto de interesse 

particular, conforme preceitua o mesmo artigo, item I, alínea “B”, no período de 30 (trinta) dias a contar 

de 1º de setembro de 2021, com a convocação do suplente na forma do artigo 19 do estatuto regimental 

do Poder Legislativo cruzeirense. Em votação, o Pedido de Licença foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE. EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA:  Oldi Helena Jantsch 

(Representante da Comissão Pastoral da Terra – CPT): Iniciou desejando boa noite a todos e dizendo 

que é uma alegria estar na Casa Legislativa na data de hoje. Explanou que o trabalho como pastoral da 
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terra, junto a diocese de Santa Cruz do Sul, trabalha com a agricultura familiar. Disse que o projeto que 

está sendo tratado, é de emergência para os agricultores do Rio Grande do Sul. Citou que o projeto foi 

desenvolvido juntamente com os agricultores e que após ser aprovado, o Município não precisará mais 

entrar com dinheiro. Mencionou que espera que a juventude que está produzindo ecologicamente suas 

hortas, entre no programa. Falou que é muito importante o trabalho da Câmara de Vereadores de 

Cruzeiro do Sul em os receber, dado que é um projeto de emergência em virtude da seca e da pandemia. 

Frisou que o projeto visa a produção de alimentos para as famílias e posteriormente para poder vender 

através do bloco dos produtores. Agradeceu, em nome da pastoral da terra, pelo espaço. Vereadora 

Daiani Maria: Iniciou saudando o Presidente Gustavo Henrique Richter, os demais Vereadores, 

servidores, o suplente de Vereador “Kiro”, à senhora Oldi e as demais pessoas que acompanham através 

das redes sociais. Falou a respeito de alguns pedidos que fez, como grade de proteção na saída das 

EMEIs, solicitando que seja avaliado com carinho, pois teve um episódio na cidade de Lajeado onde 

uma criança se desprendeu do braço do pai, foi atropelada e acabou indo ao óbito. Referente aos 

banheiros no parque poliesportivo, disse ser necessário pois é alvo de constantes reclamações. Citou, 

ainda, a necessidade de todos cuidarem dos banheiros e do parque. Falou sobre o Hospital São Gabriel 

Arcanjo, mencionando que esteve nos últimos dias visitando a casa de saúde e conversando com o 

Diretor, Ramon Zucchetti. Relatou que nos próximos dias será instalado um novo equipamento de 

ecografia, suprindo as necessidades do Município e atraindo serviços de outros Municípios da região. 

Sobre o Projeto de Lei nº 009-01/2021 de sua autoria, comentou que no mês de agosto se faz alusão ao 

agosto lilás e agradeceu aos Vereadores pela aprovação, citando que é um grande passo para coibir a 

violência contra a mulher. Citou que o agosto lilás é uma campanha de conscientização contra a 

violência e que no ano passado 17.000.000 (dezessete milhões) de mulheres sofreram violência física, 

psicológica ou sexual, bem como, 105.000 (cento e cinco mil) denúncias de violência contra as mulheres 

foram realizadas. Mencionou que o agosto lilás vem de encontro ao mês de criação da Lei Maria da 

Penha, a qual está completando 15 (quinze) anos neste mês.   Disse que é muito bom ter feito esse 

projeto e que se for sancionado pelo Prefeito, estará sendo dado um grande passo referente a esse 

assunto, citando que é uma das formas do poder público abraçar a causa. Ressaltou que a violência 

contra a mulher não é somente física, mas sim psicológica, cultural, política, que afeta mulheres, 

crianças, jovens e a luta para erradicar qualquer violência de gênero, deve partir de todas as pessoas. 

Mencionou que com políticas públicas será possível inserir as mulheres no mercado de trabalho e que 

há alguns canais de denúncia e informações, dizendo que seria importante serem disponibilizados no 

site do Poder Legislativo cruzeirense. Vereador Demétrios Karol Lorenzini: Iniciou desejando boa 

noite a todos, saudou o Presidente Gustavo Henrique Richter, os demais Vereadores, o suplente “Kiro”, 

os servidores e as demais pessoas que assistem pela transmissão ao vivo. Comentou a respeito do projeto 

de lei do Poder Executivo que firma convênio de pediatria, especialidade que faltava no Município, 

dizendo ser muito bom. Comentou também sobre o projeto de lei de autoria da Vereadora Daiani Maria, 



7 

 

a parabenizando pelo projeto e dizendo que tudo isso é em prol da vida. Agradeceu a presença da 

senhora Oldi pela fala em defesa da agricultura familiar, afirmando que a Casa Legislativa irá apoiar a 

causa. Parabenizou a Secretaria de Saúde pelo trabalho realizado, dizendo que só ouve elogios sobre a 

vacinação e que a partir de amanhã, será possível o agendamento para 20 (vinte) anos. Comentou que a 

RGE - Rio Grande Energia está fazendo estudos para sanar o problema de quedas de energia na 

localidade de 22 de novembro. Agradeceu o espaço e desejou boa noite a todos. Vereador Isidoro José 

Weschenfelder: Iniciou desejando boa noite ao Presidente Gustavo Henrique Richter, demais 

Vereadores, servidores e as demais pessoas que assistiam a transmissão ao vivo. Comentou sobre alguns 

pedidos realizados, como a Proposição nº 047/2021 que trata-se de um problema em frente à casa da 

munícipe Lisete Schneider, onde a água acaba entrando em sua residência. Disse que o problema 

continua e pediu para que o Poder Executivo dê uma atenção especial a isso. Abordou a respeito da 

Indicação nº 055/2021 em relação ao pedido de bolas e cones para o projeto geração cinco estrelas, 

citando que o material chegou e é de boa qualidade, o que irá engrandecer o projeto e agradeceu o 

professor Guilherme Marmitt. Tratou, também, da Indicação sobre a iluminação pública na rua Albino 

Fleck, a pedido do senhor Nelso Lazzaron, citando que é necessário por questões de segurança. Acerca 

da Proposição nº 103/2021, que trata de um redutor de velocidade em frente a padaria massas e sabores, 

disse que é um pedido do senhor Adalberto Gomes. Frisou que pediu iluminação pública próximo à 

Inovatta Móveis e disse que não sabe qual caminho a Prefeitura irá tomar, citando que são custos, mas 

que a segurança deve vir acima de tudo. Agradeceu a presença da senhora Oldi Jantch e do técnico 

agrícola Maurício. Convidou todos os filiados do Partido Progressistas para a convenção, no próximo 

domingo, no Tamoio de Linha Sítio, das 8 horas às 12 horas. Vereadora Maísa Aparecida 

Siebenborn: Iniciou saudando o Presidente Gustavo Henrique Richter, os demais Vereadores e ao 

público que assistia em suas casas. Mencionou que no dia 07 de agosto foi comemorado 15 anos da Lei 

Maria da Penha, uma data histórica das mulheres em luta contra a violência doméstica. Citou que é 

umas das três melhores leis do mundo, reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) e que 

prevê medidas protetivas, suporte para mulheres e grupos reflexivos para homens. Comentou que por 

longo anos as mulheres lutaram por mais direitos e igualdades e no ano de 1932 foi conquistado o direito 

ao voto. Já em 1962, foi criado o estatuto da mulher casada. Em 2006, a Lei 11.340 foi aprovada, sendo 

conhecida como Lei Maria da Penha. Disse que a luta das mulheres continua, pois, os números são 

preocupantes. Relatou que segundo o fórum brasileiro de segurança pública, uma mulher é morta a cada 

7 horas e que em 9 a cada 10 casos, mulheres foram mortas por companheiros ou ex-companheiros. 

Mencionou que violência não é só física, mas pressões psicológicas crescem anualmente. Mencionou, 

também, que as principais dificuldades encontradas hoje são o abuso moral, assédio sexual, salário 

desigual, desvalorização do trabalho e baixa representatividade em cargos de liderança. Explanou que 

mulheres são maioria no país, sendo 51,8% de mulheres e 48,2% de homens e que também são maioria 

nas universidades brasileiras. Disse que apesar das mulheres serem a maior parte do eleitorado, apenas 
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16% dos candidatos eleitos Vereadores em 2020, são mulheres. Citou que é uma alegria ver que em 

Cruzeiro do Sul foram eleitas quatro mulheres, o que representa 44%. Frisou que a representatividade 

é também uma responsabilidade e expressou que os votos que dá é pensando no bem maior de pessoas, 

no plural, como deve ser a posição de todos os representantes do setor público. Disse que está e que 

continuará trabalhando pela comunidade e que foi lutado muito para conseguir espaço, e quando foi 

conseguido ocupar, não se pode, por qualquer tipo de pressão, os deixar intimidar ou deixar de 

representar as pessoas que acreditaram e que acreditam. Explanou que dia 30 de dezembro de 2020 foi 

feito um juramento de posse e que irá honrá-lo. Encerrou dizendo que existem mulheres fortes e 

mulheres que ainda não descobriram a sua força e desejou um bom trabalho ao seu colega “Kiro”. 

Desejou um até breve aos demais Vereadores e um boa noite a todos. Vereador José André Schmitt: 

Iniciou saudando o Presidente Gustavo Henrique Richter, os demais Vereadores, servidores, o suplente 

“Kiro” e as demais pessoas que assistiam de casa. Falou a respeito de sua Indicação sobre a colocação 

de material na estrada de Linha Sítio, entre a Escola São Felipe e a João Rambo. Citou que há um grande 

fluxo de veículos, principalmente de caminhões, e que em dias de chuva é necessário que tenha material. 

Disse que terá que ser pensado em uma pavimentação asfáltica, pois há um grande tráfego de caminhões 

em todo período pós-chuva, são necessários reparos nas estradas, o que gera custos. Parabenizou a 

Secretaria de Estradas pelo belo trabalho realizado entre Picada Aurora e Sampaio. Disse que conversou 

com o Secretário de Administração e o mesmo lhe passou que se tiver condições financeiras, querem ir 

para outras localidades também. Referente ao Pedido de Informações sobre a Escola São Felipe, disse 

que alguns pais estão o cobrando porque a escola precisa dessas melhorias, frisando que são 70 (setenta) 

alunos que frequentam o local. Agradeceu a presença da senhora Oldi e do técnico Maurício pelo projeto 

da agricultura familiar. Finalizou convidando os filiados para a convenção do Partido Progressistas, dia 

22, na Linha Sítio. 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 01 (primeiro) de setembro 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 18 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 

 

 

DEMÉTRIOS KAROL LORENZINI                               GUSTAVO HENRIQUE RICHTER 

              Primeiro-Secretário                  Presidente da Câmara de Vereadores 


