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ATA Nº 016/2021 

 

Aos 04 (quatro) 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 014/2021 da Sessão Ordinária de 21 

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

análise, foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Em momento posterior, foi apreciada a ATA Nº 

015/2021 da Sessão Extraordinária de 28 de julho de 2021. Os Vereadores receberam a ATA com 

antecedência, com consequente leitura e análise, foi APROVADA POR UNANIMIDADE. 

EXPEDIENTE: Edital de Audiência Pública do Município de Cruzeiro do Sul, onde torna público 

que será realizada audiência pública para apresentar e discutir o projeto de Lei das Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2022, no dia 31 de agosto de 2021, às 11 horas, na Câmara 

de Vereadores. Ofício nº 218/2021 da EGR – Empresa Gaúcha de Rodovias, datado em 02 de agosto 

de 2021, informando que a partir de 05 de agosto de 2021, as praças de pedágio com a tarifa básica atual 

a partir de R$ 7,00 (sete reais), pagarão 10% (dez por cento) menos pedágio. Ofício da Comissão 

Pastoral da Terra (CPT) da Diocese de Santa Cruz do Sul, datado em 02 de agosto de 2021, pelo qual 

solicitam espaço em Sessão da Câmara de Vereadores para pedir apoio aos Vereadores ao projeto de lei 

nº 115/2021 do Deputado Pepe Vargas, que autoriza o Poder Executivo Estadual a criar o Programa de 

Crédito Emergencial para a Agricultura Familiar. Indicação nº 064/2021 de autoria do Vereador 

Celso Batista dos Santos, indicando que a Administração Municipal, através da Secretaria de Obras e 

Serviços Urbanos, faça um recapeamento asfáltico na rua Frederico Germano Haenssgen, bairro São 

Gabriel, em frente à residência de Deoclécio Persch. Justificou alegando que há buraco na via, causando 

incômodos e eventuais prejuízos a quem trafega pelo local. Anexou, ainda, imagem do local. Indicação 

nº 065/2021 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, indicando que a Administração 

Municipal de Cruzeiro do Sul coloque fraldários em todos os postos ESFs de saúde. Disse que trata-se 

de um espaço que as mães necessitam para o atendimento a seus bebês. Indicação nº 066/2021 de 

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

do setor competente, faça algumas melhorias na Prainha, como: limpeza, colocação de material e 

iluminação pública. Disse necessário tais melhorias com o intuito de oferecer um local adequado aos 
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munícipes que utilizam a Prainha. Indicação nº 067/2021 de autoria do Vereador Demétrios Karol 

Lorenzini, solicitando que a Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Estradas, 

faça com urgência, a manutenção de melhoria na Rua Nicolau Zart, bem como o alargamento e limpeza, 

necessário em alguns pontos. Justificou a Indicação alegando que a situação da referida rua está precária 

para o tráfego de veículos e pedestres, trazendo riscos de acidentes para ambos. Indicação nº 068/2021 

da Vereadora Vanessa de Jesus, indicando que a Administração Municipal, através da Secretaria de 

Saúde, estude a possibilidade de agilizar o processo de consulta com oftalmologista. Disse que alguns 

munícipes relataram demora em serem contemplados com consulta com este especialista e que, desta 

forma, é necessário ver o que ocorre e tentar agilizar. ORDEM DO DIA:  Projeto de Lei nº 044-

01/2021 do Poder Executivo que AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 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 a necessidade de ter mais tempo para analisar e dar a oportunidade para a comunidade dar sua 

opinião. Disse, ainda, que não encontrou ninguém que foi consultado e que deu um parecer favorável 

ao projeto. Mencionou que gostaria de saber quem foi consultado, citando que foi levantado que 

Vereadores foram consultados e dizendo que ela não foi. Disse, também, que não encontrou ninguém 

da comunidade que foi consultado e que deve-se ouvir a comunidade já que é uma mudança de algo que 

está a tempo, não devendo ser feito com pressa. Explanou que haviam pessoas que gostariam de usar a 

tribuna e fazer um abaixo-assinado. Pediu aos demais Vereadores que deem tempo para a comunidade 

expressar sua vontade a respeito do tema. O Vereador Demetrios Karol Lorenzini mencionou que 

discorda da Vereadora Maísa quando fala que os Vereadores não foram consultados. Disse que a cerca 

de dois meses atrás, foi conversado informalmente a respeito e a ampla maioria concordou que a obra 

deveria ser feita, que seria de suma importância por ser uma obra nova e moderna. Explanou que após 

isso, investidores apareceram, foi escolhido o lugar e foi bem exposto, inclusive após a Sessão 

Extraordinária na semana passada. Disse que na oportunidade, houve a explanação do empresário que 

irá investir na construção e que ficou tudo bem claro, inclusive apresentando tudo que solicitaram. Citou 

que a população foi ouvida, já que o projeto estava retido por quinze dias. Relatou que há opiniões 

favoráveis e contrárias e disse entender todas as opiniões, mas que algumas pessoas que nem usufruem 

do local, emitem opiniões. Explanou que as pessoas que ajudaram a construir as atuais câmaras 

mortuárias, foram muito importantes, mas que, deve se dar um próximo passo para o município evoluir. 

Mencionou que por esses motivos, não vê o porquê protelar ainda mais a questão. O Vereador Isidoro 

José Weschenfelder explanou que está a muitos dias pensando sobre o assunto e que é bem complicado 

decidir sobre. Disse que avalia os benefícios e prejuízos que levarão à comunidade, citando que ficará 

ao lado do cemitério católico particular e longe de algumas comunidades, como da Vila Zwirtes. Disse 

que pediu vistas do primeiro projeto que entrou na câmara de Vereadores, onde foi reprovado seu 

pedido. Explanou que há muitas dúvidas a respeito e por isso gerou um certo descontentamento, porque 
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as pessoas não estão entendendo o que será feito. Mencionou que foi discutido com o empresário na 

semana passada, onde percebeu que o projeto foi precipitado, faltando alguns detalhes que pontuaram. 

Citou acreditar que no momento há muitas dúvidas, mas que, quando a obra for concluída, as pessoas 

irão ver que é positivo. Disse respeitar a colega Maísa e que é importante trazer à Casa isso, citando ser 

um sinal de que há interação com a comunidade. Explanou que há um memorial descritivo mencionando 

tudo que será feito e que, desta forma, acha ser favorável. Pediu que as pessoas se coloquem nos lugares 

dos Vereadores, dizendo ser muito difícil, pois o ato será para sempre. Enfatizou que ele e o Vereador 

Gustavo estão trabalhando para uma nova capela mortuária na cidade, aguardando, apenas, questões 

burocráticas. Mencionou que conversou com o Engenheiro Civil e com o Secretário responsável e que 

a afetação e desafetação foi feita dentro da legalidade. O Vereador José André Schmitt relatou que na 

última Sessão concordou com o pedido de vistas, mas posteriormente, o empresário explanou acerca do 

projeto, no sentido de que será uma obra moderna e que irá beneficiar a comunidade de São Gabriel 

também. Disse que no dia de ontem, o empresário o ligou, onde o Vereador sugeriu que fosse feito o 

calçamento. Mencionou ser contra o pedido de vistas ao projeto. A Vereadora Daiani Maria mencionou 

que o Vereador Demétrios referiu-se que foi conversado com os Vereadores sobre a situação e 

concordou que foi ventilado, sim, mas sem saber o local da obra. Disse que o local é um dos motivos 

de alguns Vereadores, dizendo que não é um problema que ela teve acerca do projeto. Relatou que 

conversou com diversas pessoas para entender sobre a história, de como começou, e que conversou com 

a professora Maria Alice, onde a mesma relatou que as câmaras mortuárias foram construídas, na época, 

por um grupo de mulheres que antigamente não tinham onde velar seus entes, tendo que velar nas 

próprias residências. Em relação ao projeto, citou que inicialmente sentiu falta do memorial descritivo, 

pois se estiver trabalhando com seu dinheiro, faz como quiser, mas, quando se fala em dinheiro público, 

é necessário ter isso documentado, e por esse motivo, foi solicitado pelos Vereadores o memorial 

descritivo. Disse que há muitas dúvidas da comunidade porque algumas pessoas estão entendendo que 

as novas câmaras mortuárias serão do cemitério particular, ou não estão entendendo o projeto. 

Mencionou que acredita que essa e nenhuma Administração irá conseguir, com verbas próprias, fazer o 

que está sendo apresentado. Disse que, mesmo assim, se deve escutar a comunidade, pois nove 

Vereadores irão decidir para onde vai as Câmaras Mortuárias que 12.500 (doze mil e quinhentos) 

pessoas irão utilizar. Disse, ainda, entender a Vereadora Maísa pedir mais um tempo, para que ela e a 

própria comunidade possa entender que ter-se-á um local moderno e seguro, como o empresário Claudir 

Dullius apresentou. Mencionou que caso o projeto for aprovado e as atuais câmaras mortuárias sejam 

destruídas, não haverá construção no local. Citou que o projeto vai de encontro ao que a Administração 

não consegue propor hoje, visto que as câmaras mortuárias não possuem as melhores condições e que 

não há dinheiro para fazer melhorias no local. Frisou que se for necessário um tempo maior para que a 

comunidade entenda o projeto, não vê problemas em relação a isso. O Vereador Celso Batista dos Santos 

citou que quando o Vereador Isidoro pediu vistas, ele votou contra o pedido, mas que, se tivesse sido 



4 

 

retido na oportunidade, a comunidade já teria entendido o projeto. Disse que hoje está se empurrando 

para frente e que poderá se perder um investimento no Município. Mencionou que com o que o 

empresário apresentou, não tem porque deixar o projeto não passar a diante. A Vereadora Vanessa de 

Jesus explanou que quando foi levantada a hipótese de mudança pelo Secretário Leandro Johner, ela 

pensou que seria um pouco longe para alguns bairros, como o Vila Zwirtes. Mas conversando em 

algumas casas, explanou que já está falando que pode-se ir um pouco a mais, as pessoas podem dar 

carona. Disse que as pessoas irão aceitar e que sempre terá alguns a favor e outros contra e mencionou 

que tem um ditado que diz que nem Deus agradou a todos. O Vereador Isidoro José Weschenfelder 

expressou que foi medir o local das atuais câmaras mortuárias e que o empresário não poderá usar o 

local para construir, dado os 40 (quarenta) metros do DAER e 5 (cinco) metros do Município. Disse que 

os Vereadores não estão para beneficiar ninguém, mas sim, o bem comum da comunidade. Disse, ainda, 

que nenhuma mudança é fácil, mas que com a obra pronta, poderá ter elogios que hoje são dúvidas. A 

Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur mencionou que o valor do investimento é bastante expressivo e 

que as pessoas estão questionando porque a obra ainda não está pronta. Disse que deixou-se de ser feito 

uma coisa no início, consultando as pessoas, uma enquete. Relatou que as câmaras mortuárias estão no 

mesmo local há mais de 30 (trinta) anos e foram as pessoas da comunidade que construíram, citando 

que existe um apego pelo local. Expressou que se fosse na Vila Célia, ficaria próximo do cemitério 

municipal e do evangélico e que ela não foi consultada sobre a escolha do local. Disse concordar que 

câmaras mortuárias na entrada da cidade não é um cartão postal que todos querem, mas que deve se 

pensar em uma área de lazer no local. Mencionou que a maior polêmica referente ao projeto, foi a forma 

como foi conduzido, citando que se fosse conduzido diferente, não daria todos os comentários a respeito. 

Disse que é muito difícil decidir sobre isso. A Vereadora Daiani Maria explanou que toda mudança gera 

inquietude, principalmente quando não se consegue visualizar o que realmente está sendo projetado. 

Disse que o peso do voto é grande porque estão decidindo algo em nome das pessoas. Relatou que o 

projeto é legal e que seria interessante as pessoas terem tempo para enxergar isso. Citou que poderá não 

ter mais lugares para enterrar no cemitério municipal e o Município terá que adquirir outra área e, desta 

forma, as câmaras mortuárias permanecerão ainda na entrada da cidade.  Disse que as pessoas 

precisariam entender como será feito a obra, com toda transparência, citando que o senhor Claudir não 

irá se importar se não for a votação hoje, já que fez alguns contatos mencionado que poderia apresentar 

o projeto se houvessem dúvidas. A Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn relatou que fez o pedido de 

vistas para oportunizar a comunidade expor aos Vereadores o que está pensando. Questionou que desde 

o início está questionando quanto a localização, citando que seria melhor colocar uma próxima do 

cemitério particular e outra no cemitério municipal, onde há mais demanda. Disse que em nenhum 

momento questionou sobre a obra e, sim, apenas sobre a localização, e que gostaria que a comunidade 

tivesse a oportunidade de falar, como o empresário também teve. O Vereador Demétrios Karol 

Lorenzini disse que todo projeto é polêmico e que acredita que o que levou dúvidas para a comunidade, 
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foi o pedido de vistas. Ressaltou que foi importante e que faltou o memorial descritivo, mas que já está 

em mãos. Disse, ainda, que houve uma explanação do senhor Claudir, explicando todas as intenções e 

que o Vereador teve a oportunidade de explicar para algumas pessoas que o chamaram. Explanou que 

com o memorial, ficou tudo muito claro e que, em sua opinião, foi criado uma desconfiança sobre o 

senhor Claudir, questionando quais benefícios teria. Disse concordar com a colega Vereadora Daiani, 

no sentido de que mais na frente as pessoas irão ver a importância da obra. Explanou que se não tiveram 

tempo de explicar para quem tinha dúvida, terá depois da aprovação. Citou ser importante o debate e 

que a votação deve sair hoje. A Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn expressou que não foram os 

Vereadores que levaram desconfiança para a comunidade, mas sim, a própria população que questionou 

nas redes sociais, onde deram 89 (oitenta e nove) votos contra e 13 (treze) a favor. O Presidente Gustavo 

Henrique Richter explanou que é um projeto delicado e que não deverá ser o último no mandato, citando 

que já teve essa experiência a quatro anos atrás. Disse que cabe aos Vereadores explicar para a 

população de que forma e como vai acontecer. Citou que o local não é área de domínio do DAER e não 

tem escritura para o Município. Frisou que não será construído nada pelo empresário no local e disse 

ser válido a construção de uma praça no local, dizendo que o próprio empresário falou sobre isso.  

Em votação, o Pedido de Vistas foi REPROVADO por 5 (cinco) votos CONTRÁRIOS dos 

Vereadores Vanessa de Jesus, Celso Batista dos Santos, Demétrios Karol Lorenzini, José André Schmitt 

e Isidoro José Weschenfelder e 3 (três) votos FAVORÁVEIS dos Vereadores Maísa Aparecida 

Siebenborn, Daiani Maria e Marni Ediza Trentini Ledur. Em votação do Projeto de Lei, foi 

APROVADO por 7 (sete) votos FAVORÁVEIS e 1 (um) voto CONTRÁRIO, da Vereadora Maísa 

Aparecida Siebenborn. Projeto de Lei nº 047-01/2021 do Poder Executivo que REESTRUTURA O 

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE SOCIAL, 

COMPROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

DA EDUCAÇÃO – CACS FUNDEB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Não houve discussão 

acerca do Projeto. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 

048-01/2021 do Poder Executivo que AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PRORROGAR O 

REPASSE DE ALUGUEL SOCIAL PARA O GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇÃO DE RISCO 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão, o Vereador Demétrios Karol Lorenzini disse ser 

válido auxiliar a família, principalmente pela Bianca passando por dificuldades de saúde. Explanou que 

em um momento desses, é importante essa ajuda. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 049-01/2021 do Poder Executivo que AUTORIZA A 

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Não houve 

discussão acerca do Projeto. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto 

de Lei nº 050-01/2021 do Poder Executivo que AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 
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REALIZAR CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO PARA A INSTALAÇÃO DA 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE DE CRUZEIRO DO SUL. 

Em discussão, o Vereador Isidoro José Weschenfelder expressou que se fez presente quando a APAE 

estava instalada no prédio do STR e que é realizado um trabalho muito especial, com muito carinho. 

Disse que um espaço é muito importante e que é gratificante ter esse projeto de lei. Citou que há um 

tempo de cessão de uso, mas que deveria ser avaliado ser definitivo. O Presidente Gustavo Henrique 

Richter disse que é realizado um trabalho importantíssimo pelos pais e voluntários e que é de extrema 

importância ter um local adequado. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Projeto de Lei nº 051-01/2021 do Poder Executivo que AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 

FIRMAR CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS, VISANDO À 

PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA DA RUA HENRIQUE ECKARDT, NA DIVISA DOS 

MUNICÍPIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão, o Vereador Demétrios Karol 

Lorenzini disse que é valiosa essa parceria com o Município de Lajeado, principalmente pela 

comunidade que sofre pela poeira. Explanou que foi exposto que esse trabalho em parceria pode ser 

estendido em outras obras de divisa. 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. Não houve discussão acerca do Projeto. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Moção nº 004/2021 que APOIA A REPOSIÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS 

DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 

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

UNANIMIDADE. Proposição nº 099/2021 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, 

solicitando à Administração Municipal que os profissionais que atuam nas unidades de saúde de 

Cruzeiro do Sul, prescrevam na receita médica o nome do medicamento genérico (princípio ativo) como 

forma opcional ao paciente. O medicamento genérico (princípio ativo) correspondente ao remédio da 

marca comercial de referência. Somente poderão ser receitados, como opcionais, os medicamentos 

genéricos que estiverem em conformidade com a legislação federal e demais regulamentos atinentes a 

matéria. Disse que o objetivo desta Proposição é dar a opção aos munícipes de adquirir medicamentos 

genéricos mais baratos do que remédio de marca comercial, pois sabemos que os idosos estão 

enfrentando dificuldades. A autora não teve comentários adicionais. Em votação, a Proposição foi 

APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 100/2021 de autoria do Vereador Isidoro José 

Weschenfelder que solicita à Administração Municipal, através do setor competente, que estude a 

viabilidade juntamente com o G8, de encontrar uma solução para abrigar os animais de rua nos 

municípios compreendidos. Disse que se sabe que a construção de um canil municipal ou similar para 

abrigar os animais em situação de rua em municípios de menor porte, é praticamente inviável, tanto 

pelo custo de construção, como de manutenção. Por isso, sugeriu que os municípios participantes do G8 
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estudem viabilizar um local a nível regional, como a construção de um canil, baixando os custos e 

possibilitando contemplar a importante causa animal que todos nós buscamos apoiar. No espaço para 

comentários adicionais, o autor explanou que na sessão anterior foi sugerido um castramóvel e que toda 

semana há um debate nas redes sociais sobre a causa animal. Disse que para as pessoas que se 

empenham pela causa, precisam de ajuda e que Lajeado e Estrela já possuem os seus locais. Citou que 

a ideia é poder contemplar a região com um custo reduzido. Em votação, a Proposição foi APROVADA 

POR UNANIMIDADE. Proposição nº 101/2021 de autoria dos Vereadores Demétrios Karol 

Lorenzini e Marni Ediza Trentini Ledur, solicitando que a Administração Municipal, através das 

Secretarias competentes, execute obras de reforma na estrutura e no pontilhão localizado na entrada 

para a propriedade do senhor Clédio Testa, em São Rafael, e demais 4 famílias que trafegam pelo local, 

sendo este único acesso para os mesmos. Justificaram o pedido informando que além das 5 famílias que 

utilizam este acesso, passam pelo local os arrendadores, que precisam da ponte para entrar com os seus 

maquinários, preparação da terra e escoamento dos produtos. Explanaram que são mais de 40 hectares 

plantados e sua toda a produção só pode ser escoada por este local. Informaram, ainda, que a estrutura 

de uma das cabeceiras além de sofrerem com a forças das águas, cedeu devido ao tráfego de caminhões 

da Prefeitura que por lá em meados do mês de junho do corrente ano, transportando terra e pedras. 

Disseram que os foi informado que o Secretário João Pühl esteve no local verificando a situação e nada 

ainda aconteceu. Além da questão da trafegabilidade, citaram ser importante ressaltar a falta de 

segurança para os transeuntes, que estão em perigo a cada passagem. Em anexo a proposição, fizeram 

constar um abaixo-assinado das famílias e demais que utilizam a passagem. No espaço para comentários 

adicionais dos autores, o Vereador Demétrios Karol Lorenzini mencionou que esta trazendo a 

reivindicação para que se faça algo para ajudar essas famílias, já que é o único acesso que possuem. 

Disse que é uma obra de baixa complexidade e que espera que a proposição seja atendida. Em votação, 

a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº102/2021 de autoria do 

Vereador Demétrios Karol Lorenzini, sugerindo que a Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, através 

do senhor Presidente, estude a viabilidade de adquirir notebooks para os Vereadores. Explanou que os 

equipamentos seriam utilizados para melhorar as condições de trabalho do Poder Legislativo, podendo 

informatizar os pedidos e eliminar em grande escala o uso de papel, o que é, segundo o Vereador, 

interessante para o meio ambiente. Mencionou que os notebooks serão patrimônio da Câmara e os 

Vereadores terão o direito de usá-los enquanto durar o seu mandato, passando para os demais 

Vereadores de cada Legislatura seguinte. Além disso, disse que irá gerar economia de papel e de tempo, 

visto que não será mais preciso fazer cópias de centenas de papéis a cada sessão. Em cada encontro, os 

servidores poderão compartilhar os documentos em alguma nuvem, como o “Google Drive”, podendo 

o Vereador acessar a qualquer tempo e em qualquer lugar. No espaço para comentários adicionais, o 

autor relatou que não seriam notebooks para os Vereadores e, sim, para a Câmara, podendo os 

Vereadores utilizarem a ferramenta para facilitar o trabalho. Mencionou que seria importante, também, 
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diminuir o uso de papéis. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. 

Requerimento nº 042/2021 de autoria da Vereadora Vanessa de Jesus, requerendo que a Mesa 

Diretora envie oficio à RGE, solicitando informações do que pode ser feito, pela empresa, às pessoas 

que estão inadimplentes e que foram atingidas pela enchente do ano passado e pela pandemia. Disse ser 

necessário para que a população cruzeirense que passou por dificuldades financeiras e está inadimplente 

perante a empresa, possa ajustar sua situação. A autora não teve comentários adicionais. Em votação, o 

Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE.  Requerimento nº 043/2021 de autoria do 

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

solicitando que seja feito o alargamento da ponte sobre o Arroio Sampaio, em Bom Fim, destinando um 

local exclusivo para a passagem dos pedestres e ciclistas. Justificou o pedido alegando a necessidade de 

oferecer segurança aos pedestres e ciclistas que precisam passar pela ponte. Frisou o alto fluxo de 

veículos que tem no local, oferecendo riscos de atropelamento e citou como exemplo a ponte sobre o 

Arroio Saraquá, na Avenida Beira Rio, em Lajeado, onde há local destinado para o tráfego dos pedestres 

e ciclistas. No espaço para comentários adicionais, o autor disse que passa bastante pelo local e 

observa grande fluxo de pessoas, as quais vão a cidade fazer suas compras, hospital e escola. Explanou 

ser importante oferecer segurança, citando a estrutura metálica existente na ponte sobre o Arroio 

Saraquá. Citou que uma vida não tem preço e que é irrelevante o valor a ser investido quando se pode 

salvar uma vida. Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA:  Vereador Celso Batista dos Santos: Iniciou 

cumprimentando o Presidente Gustavo, os demais Vereadores e o público de casa. Agradeceu pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 007-01/2021 que denomina a Rua Rudi Leonardo Gregory. Solicitou 

que a Administração olhe com bons olhos a respeito da rua Frederico Germano Haenssgen, em frente à 

propriedade de Deoclecio Persch, onde possui um buraco que está há tempo aberto. Solicitou que a 

Mesa Diretora solicite informações acerca da Proposição nº 030/2021, a qual fala sobre a pavimentação 

comunitária na rua das Violetas, no bairro Vila Rosa. Disse que os moradores estão cobrando, já que 

não foi dado andamento na obra. Vereador Isidoro José Weschenfelder: Iniciou desejando boa noite 

ao Presidente Gustavo, demais Vereadores, servidores, suplente Claumir Hahn e a todos que assistiam 

em casa. Explanou que foi uma semana conturbada discutindo um projeto que impacta a todos, que é a 

questão das câmaras mortuárias. Disse que muitas pessoas o questionaram sobre o tema e que a atual 

localização é uma obra simbólica, realizada pelas mulheres. Mencionou que é difícil decidir e que 

quando tiver a obra pronta, as pessoas que tiverem lá em um dia de chuva, estarão bem abrigadas e os 

entes que partiram, estarão em um local bacana. Expressou que até o momento há muitas dúvidas e que 

foi até as câmaras mortuárias verificar e o empresário Claudir Dullius não poderá aproveitar o local para 

fazer alguma obra ou construção. Deste modo, disse que será feito um investimento alto sem poder 

aproveitar o local, sendo difícil avaliar. Citou que não vê como interessante ter câmaras mortuárias na 

entrada da cidade, mas sim, um pórtico como sugeriu na sessão passada. Explicou que é um projeto 
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legal, constitucional e irá abordar o Município como um todo. Parabenizou o empresário pelo projeto e 

disse que deverá ser acompanhado e cobrado o que foi colocado no memorial descritivo. Referente a 

Proposição nº 100/2021, explanou que é uma ideia para a região, citando que é acionado semanalmente 

por ajuda na causa animal, inclusive ajuda financeira. Citou que não se pode dar dinheiro, mas sim, 

trazer ideias para ser implementado. Referiu-se sobre sua Indicação solicitando melhorias na “prainha”, 

citando que foi feito uma rampa de acesso para o rio através de uma vaquinha e que o Município 

melhorou o acesso e aumentou o estacionamento e que deve ser realizado um projeto de iluminação 

para o local, frisando que é um local de lazer. Solicitou, ainda, que seja feito uma limpeza a cada duas 

semanas, após o rio baixar. Falou sobre as estradas municipais, parabenizando o Secretário de Estradas, 

senhor João Pühl, e solicitou melhorias nas estradas de São Miguel e Lotes, citando que recebeu alguns 

chamados. Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn: Iniciou saudando o Presidente Gustavo, demais 

Vereadores, servidores, o suplente “Kiro” e as pessoas que acompanhavam a sessão. Disse que 

apresentou uma Indicação para que a Administração coloque fraldários nos postos de saúde, onde as 

mães terão um espaço especialmente preparado para trocar as fraldas das crianças. Sobre a Proposição 

para que os profissionais que atuam na saúde prescrevam medicamentos genéricos, princípio ativo 

correspondente ao remédio, mencionou que tem por objetivo dar opção aos munícipes de adquirir 

medicamentos mais baratos do que os de marcas comercial, tendo em vista as dificuldades financeiras. 

Explanou acerca do Projeto de Lei nº 044-01/2021 que trata sobre a troca das câmaras mortuárias, 

citando que pediu vistas porque faltou discussão com a comunidade e que inúmeras pessoas a 

procuraram para saber mais detalhes, acreditando que as câmaras iriam para frente do cemitério 

municipal, e quando ficavam sabendo que iriam ao lado do cemitério particular, se posicionavam contra. 

Disse que conversou com mulheres que ajudaram a construir as câmaras na época e as mesmas não 

foram consultadas. Questionou quem foi consultado sobre a mudança; o por que o local que possui dois 

cemitérios não foi contemplado com uma câmara mortuária e qual benefício que essa troca oferece a 

comunidade. Expressou que, infelizmente, não conseguiu aprovar o pedido de vistas para continuar 

debatendo a questão com a comunidade. Mencionou que se vive em uma democracia e que o setor 

público deve priorizar o bem maior. Disse que irá continuar pregando que o debate, a troca de ideias e 

o bem maior, devem sempre prevalecer, mesmo que as vezes não ocorra. Disse, também, que continuará 

seu trabalho votando junto com a comunidade, sem privilégio e que é a favor do crescimento do 

Município em que mora, trabalha, vive e tem em seu coração. Finalizou dizendo que é a favor do povo 

cruzeirense e que tem o seu apoio. Desejou feliz dia dos pais a todos os pais. Vereadora Vanessa de 

Jesus: Iniciou saudando Presidente, os demais Vereadores, servidores, o suplente “Kiro” e as pessoas 

que assistiam. Falou sobre a Indicação nº 068 de sua autoria, indicando que as consultas com o 

oftalmologista tenham menos tempo de espera, citando ter recebido muitas reclamações sobre a demora. 

Referente ao Requerimento nº 042 para a empresa RGE, disse que pediu o que pode e o que é feito para 

ajudar no parcelamento de dívidas, em especial a quem foi prejudicado pela cheia e pela pandemia. 
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Parabenizou a Administração, os servidores e as demais pessoas envolvidas na reforma do prédio que 

irá abrigar a APAE. Parabenizou a todos os pais, em especial o seu marido “Bira”. Vereador Demétrios 

Karol Lorenzini: Iniciou desejando boa noite a todos, saudou o Presidente, demais Vereadores, 

suplente “Kiro” e demais pessoas que assistiam. Parabenizou o Vice-Prefeito “Monga” pelo excelente 

trabalho que vem realizando, dizendo que o cobrava pela manutenção da Rua Nicolau Zart e disse que 

iria fazer uma Indicação. Citou que no dia de hoje as obras no local iniciaram e que devagar as coisas 

irão acontecer em todas as comunidades. Parabenizou o Vereador Celso pelo pedido, citando que já 

haviam solicitado também, o fechamento deste buraco e de demais que existem ao longo da rua, bem 

como, que se responsabilize a CORSAN ou quem tenha feito o buraco. Cumprimentou o Vereador 

Isidoro pelo pedido ao G8 solicitando algum estudo para construção de um canil a nível regional para 

os animais que estão na rua. Explanou que ele e a Vereadora Marni apresentaram uma Proposição para 

que seja dado uma atenção especial em um pontilhão em São Rafael, onde atinge cinco famílias 

dirimente e mais de doze pessoas que arrendam terras para produzir. Pediu uma atenção especial do 

Poder Executivo para que a obra seja executada. Expressou que tem uma grande notícia após conversar 

com o Procurador-Geral do Município, Samuel Beuren, de que o Município ganhou mais uma liminar 

dando poderes do Município sobre a área da Cia Minuano de Alimentos. Citou que em um futuro 

próximo, o Município poderá usar o local para aumentar o Distrito e trazer mais empresas no espaço. 

Agradeceu ao Poder Executivo, em especial ao Procurador Samuel Beuren, que há muitos anos diz que 

deveria se conseguir de volta a citada área de terras. Parabenizou todos os Vereadores pela aprovação 

do Projeto de Lei nº 044 e disse que estão abertos a todos os empresários que quiserem investir no 

Município, adotar um canteiro, adotar um trevo, estendendo o convite para que invistam no Município. 

Ainda sobre a Proposição nº 101/2021, disse que foram chamados, ele e a Vereadora Marni, para ir até 

o local, frisando que assim que tem que ser e que não é um incômodo, pois quando colocaram seus 

nomes a disposição, sabiam que seria assim. Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur: Iniciou 

desejando boa noite ao Presidente, demais Vereadores, ao suplente “Kiro” e as pessoas que assistiam a 

Sessão. Agradeceu a Administração Municipal, em especial ao Vice-Prefeito “Monga” pelo excelente 

trabalho que está sendo feito nas estradas municipais. Disse que hoje, para sua feliz surpresa, teve que 

fazer uma volta para sair de casa pois tinha uma máquina fazendo uma das estradas que tinha problema. 

Agradeceu aos Vereadores pela aprovação da Proposição em relação ao pontilhão em São Rafael e disse 

que foi uma solicitação dos moradores da localidade, fazendo abaixo-assinado e entrando em contato 

com os Vereadores da comunidade. Explanou que no dia 27 de julho, ela e a Vereadora Daiani Maria, 

receberam a visita do Assessor do Deputado Alceu Moreira e, nessa visita, o mesmo trouxe uma emenda 

para a saúde no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Mencionou que sugeriram que esse valor 

seja utilizado para fazer cirurgias eletivas, as quais não tem tanta urgência e que as pessoas estão na fila 

de espera aguardando há bastante tempo. Comentou a respeito das Câmaras Mortuárias, dizendo que o 

local atual não é o melhor por não ser um cartão postal bonito para o Município. Contudo, disse que não 
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pode deixar de levar em consideração a opinião da comunidade. Mencionou, também, que as Câmaras 

Mortuárias possuem mais de trinta anos e foi feita pela comunidade. Frisou que na última quarta-feira, 

os Vereadores conversaram com o empresário Claudir Dullius que fará a construção das Câmaras 

Mortuárias em um projeto estimado em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Disse que na 

oportunidade, foi solicitado o memorial descritivo, e não por desconfiança, apenas para ter uma 

segurança de ambas as partes daquilo que foi tratado será, realmente, feito. Relatou que pelo que foi 

lhes passado, a Administração Municipal não teria nenhum custo com a obra, que a obra seria toda 

custeada pelo empresário. Comentou que há coisas a serem feitas em escolas, nas estradas e que falta 

dinheiro para algumas coisas, não podendo, assim, a obra gerar despesa para o Município. Em relação 

ao local escolhido, deixou claro que não foi consultada referente ao local. Explanou que toda mudança 

gera um incômodo às pessoas e que pelo projeto que o empresário apresentou, é para ser uma obra 

bonita, devendo ser necessário acreditar que será bom para a comunidade. Citou que se a população 

tivesse sido consultada no início, não teria tanta desconfiança. Relatou que o memorial descritivo foi 

apresentado hoje à tarde, o que deveria ter sido feito com mais antecedência, já que todos possuem seus 

compromissos e nem sempre conseguem ver se está bom ou não. Presidente Gustavo Henrique 

Richter: Iniciou desejando boa noite a Vice-Presidente Daiani, demais Vereadores, servidores, ao 

suplente “Kiro” e às pessoas que assistiam a sessão. Comentou sobre o pedido da Vereadora Daiani 

sobre uma parada no entroncamento da Rua Rubem Feldens com a João Schardong, citando que é de 

extrema importância e que já fez esse pedido na gestão passada e ainda não foi atendido, dizendo esperar 

que com o reforço desse pedido a comunidade do Passo de Estrela possa ser atendida. Agradeceu a 

presença da Secretária de Saúde, senhora Patrícia Haenssgen, pelos esclarecimentos feitos na última 

sessão sobre a vacinação no Município. Referente ao pedido do Vereador Demétrios sobre os notebooks, 

dizendo que foi ventilado desde o início do mandato a questão e que foi comentado por algumas pessoas 

que eles estavam atrasados nessa questão por ter tantos papeis em cima da mesa. Disse que para quem 

quer ser Presidente no próximo ano, deve pensar nisso, pois a tecnologia está cada vez mais presente e 

será necessário a implantação do sistema. Comentou que tiveram um encontro com um grupo de jovens 

tratando sobre o meio ambiente e que pretende fazer mais um até o final do ano, dizendo que a 

eliminação de papeis, é uma ação. Explanou acerca da aprovação do projeto de lei em e sessão 

extraordinária que tratou sobre a construção da ponte entre Cruzeiro do Sul e Venâncio Aires, frisando 

a importância da obra para as comunidades. Falou a respeito das Câmaras Mortuárias, dizendo ser um 

assunto complexo que gerou polêmicas e continuará gerando, pois há ideias contrárias e cabe aos 

Vereadores respeitar as opiniões e decisões de cada um. Disse que muito se fala que os Vereadores só 

estão para ganhar dinheiro e que não servem para nada, mas que esse projeto mostra a importância de 

um Vereador e que se fosse tão fácil, qualquer um estaria definindo esse tipo de situação. Expressou 

que desde a gestão anterior está trabalhando para que a comunidade do Passo de Estrela seja 

contemplada e que o Vereador Isidoro escutou isso na comunidade também. Deixou claro para a 
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comunidade do Passo de Estrela que estão trabalhando em prol disso e que por uma questão burocrática 

ainda não se deu início a obra. Sobre a causa animal, disse que está desde o início do ano trabalhando 

em prol, conjuntamente com a Administração, e que nos bastidores, já haviam comentado sobre o 

castramóvel, objeto do pedido do Vereador Demétrios. Solicitou que a Administração faça a 

manutenção do asfalto na Rua Rubem Feldens, em toda extensão, que possui alguns buracos. 

Parabenizou a Administração pela manutenção nas vias públicas municipais pelo excelente trabalho 

realizado, pedindo um pouco de calma que em breve todas as comunidades serão contempladas. 

Agradeceu pelo serviço realizado na entrada do Loteamento Fick. Comentou a respeito do transporte 

público para as universidades, principalmente Univates, já que as aulas presenciais voltaram. Disse que 

durante a noite não há transporte, o que inviabiliza para quem não tem transporte próprio. Finalizou 

desejando um feliz dia dos pais, dizendo que não tem mais o seu a seis anos e agradeceu a tudo que o 

seu pai fez e foi. 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 18 (dezoito) de agosto de 2021, quarta 

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