
ATA Nº 018/2021

Ao 01 (primeiro) dia do mês de setembro 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; Claumir Hahn;

Daiani Maria; Demétrios Karol Lorenzini; Gustavo Henrique Richter; Isidoro José Weschenfelder;

José André Schmitt; 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. Na sequência, foi executado o Hino Nacional em alusão ao Dia da

Independência do Brasil, celebrado no dia 7 de setembro. No momento posterior, o Presidente

convocou o suplente de Vereador Claumir Hahn, que assumiu o lugar da Vereadora Maísa Aparecida

Siebenborn que está de licença por 30 (trinta) dias, a fazer seu juramento de posse. Após prestar o

juramento de posse, o Presidente declarou empossado como Vereador o senhor Claumir Hahn. Em

seguida, foi apreciada a ATA Nº 017/2021 da Sessão Ordinária de 18 de agosto de 2021. Os

Vereadores receberam a ATA com antecedência, com consequente leitura e análise, foi APROVADA

POR UNANIMIDADE. EXPEDIENTE: Ofício da RGE – Rio Grande Energia, datado em 19 de

agosto de 2021, em resposta ao ofício nº 148/2021, pelo qual informaram as medidas adotadas para

facilitar a negociação e pagamento de débitos pelos consumidores. Agradecimento à Câmara de

Vereadores de Cruzeiro do Sul, por parte do Sr. Claudir Dullius, datado em 01 de setembro de 2021,

onde agradeceu a todos os Vereadores pela confiança depositada em sua empresa para a construção da

nova capela mortuária de Cruzeiro do Sul. Ofício do Partido Progressistas, assinado pela Presidente

Marcia Weschenfelder, datado em 31 de agosto de 2021, solicitando espaço nas Sessões Ordinárias

dos dias 01 e 15 de setembro para que a suplente de Vereador, senhora Roselene Maria Marmitt,

assista as mesmas a fim de cumprir as obrigações necessárias para assumir a cadeira do Vereador

titular, Sr. José André Schmitt, no mês de outubro de 2021. Ofício de Gabinete nº 172/2021, datado

em 27 de agosto de 2021, respondendo o ofício nº 152/2021 referente às obras de ampliação do prédio

da EMEF São Felipe. Foi informado que atualmente as obras estão paralisadas em virtude de que o

servidor municipal que estava atuando nos reparos, está afastado de suas atividades. Dessa maneira, o

setor de engenharia do Município está elaborando um novo projeto, a partir de levantamentos

realizados no local, a fim de constatar o que ainda está pendente de finalização. Diante da situação,
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explanaram que será realizada uma licitação para contratação de mão de obra e material para a

conclusão da obra, sendo o edital previsto para ser lançado na segunda quinzena do mês de setembro

de 2021. Ofício nº 021/2021 da Secretaria da Educação, Cultura e Esportes, assinado pela Secretária

Anelise Matilde Assmann, datado em 20 de agosto de 2021, informando a respeito do Pedido de

Informações nº 014/2021, citando que a obra da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Felipe

está parada devido o pedreiro responsável pela obra ter entrado em licença saúde família e não ter

nenhum funcionário para substituí-lo. Ofício nº 022/2021 da Secretaria de Educação, Cultura e

Esportes, assinado pela Secretária Anelise Matilde Assmann, datado em 20 de agosto de 2021,

afirmando ser de suma importância a colocação de grades de proteção nas Escolas Municipais de

Ensino Fundamental Jacob Sehn e nas escolas de Educação Infantil Trenzinho Alegre, Jacob Sehn e

Vila Zwirtes. Indicação nº 073/2021 de autoria do Vereador Celso Batista dos Santos, indicando que a

Administração Municipal, através das Secretarias de Obras e Estradas, faça a reforma na canalização

de bueiros saindo do pavilhão da comunidade São Sebastião, em São Miguel, passando pela RS-130 e

indo em direção ao Rio Taquari. Salientou que foi o Município que fez a obra a aproximadamente 3

anos atrás e justificou alegando que futuramente poderá causar danos ao pavilhão da comunidade.

Anexou imagens para exemplificar o local citado. Indicação nº 074/2021 de autoria do Vereador

Claumir Hahn, indicando que a Administração Municipal, através do setor competente, faça a

canalização sobre o esgoto no final da Rua São José, no acesso ao restaurante Casa do Morro.

Justificou pelo cheiro que exala no local, dado que algumas mulheres cuidam e limpam diariamente

com tanto carinho. Indicação nº 075/2021 de autoria da Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur,

indicando que a Administração Municipal, através do setor competente, faça reparos nos bueiros da

Praça Dona Laura. Explanou que com a instalação do novo brinquedo e maior circulação de pessoas,

em especial de crianças, se torna perigoso alguém cair e se machucar. Indicação nº 076/2021 de

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

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, faça a instalação de lâmpadas para iluminação pública na Rua

D, localizada no Loteamento Jardim dos Ventos, bairro Vila Rosa. Disse que faz-se necessário

aumentar a segurança e visibilidade no local, sendo uma reivindicação dos moradores. Indicação nº

077/2021 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, indicando que a Administração

Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, faça a limpeza da canalização de água

na Rua Emílio Treter Sobrinho, das imediações da residência nº 1543 até a ponte sobre o Arroio do

Sampaio. Disse que é necessário tendo em vista que os moradores estão reclamando que os bueiros

estão entupidos e a água acaba passando sobre a pista de rolamento em certos momentos, ocasionando

incômodos. Foi uma solicitação do munícipe senhor Pedro Hining. ORDEM DO DIA: Projeto de

Lei nº 054-01/2021 do Poder Executivo que DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE PESCA COM
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UTILIZAÇÃO DE REDES EM TODA A EXTENSÃO DA LAGOA CRISPIM. Não houve

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

Projeto de Lei nº 055-01/2021 do Poder Executivo que AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A

CONTRATAR, EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E EXCEPCIONAL INTERESSE

PÚBLICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, NA FORMA DO ART. 37, INCISO IX, DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO NA REDE MUNICIPAL

DE ENSINO. Em discussão, a Vereadora Daiani Maria disse que esteve conversando com a

Secretária da Educação, nesta semana, tendo em vista que alguns pais relataram que seus filhos ainda

não estavam em tempo integral nas creches, oportunidade que a Secretária colocou que esse projeto

entraria para suprir a falta de professores. Explanou que há uma dificuldade na contratação pois os

profissionais acabam não largando o emprego que estão para apenas substituírem por um período

curto. Citou que com o projeto, os pais podem ficar mais tranquilos porque terá professores e todas as

crianças que estão na espera por turno integral, serão chamadas. O Vereador Demétrios Karol

Lorenzini mencionou que mais uma vez o Município está preocupado com a educação e fazendo de

tudo para contratar professores. Disse que é bem difícil achar professores para contratos temporários,

mas que estão empenhados em acabar com esse problema momentâneo. Em votação, o Projeto foi

APROVADO POR UNANIMIDADE. O Projeto de Lei nº 056-01/2021 do Poder Executivo que

DISPÕE SOBRE OS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO

FINANCEIRO DE 2022 ficará retido para mais análises e estudos. O Projeto de Lei nº 057-01/2021

do Poder Executivo que REVOGA LEI DE CONCESSÃO DE LOTE PARA EMPRESA E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão, o Vereador Demétrios Karol Lorenzini explanou que o

Município reaver um imóvel, usando as prerrogativas do contrato que não foram obedecidas, é

importante, pois mostra que o Município está fiscalizando e se preocupando. Disse que não querem

que isso ocorra com outras empresas, mas que com o retorno deste imóvel, poderá ser fornecido para

uma outra empresa. O Vereador Claumir Hahn questionou se a empresa “Estilo A” é a antiga empresa

e quem está trabalhando no imóvel atualmente. O Presidente Gustavo Henrique Richter disse que não

lhe foi passado nada referente a isso. O Vereador Claumir Hahn citou que há uma empresa

trabalhando a um certo tempo no local, questionando se está inadimplente ou se está usando o prédio

de forma informal. O Presidente Gustavo Henrique Richter mencionou que não foi passado nada a

respeito, mas que quando a empresa não cumpre com suas obrigações, o imóvel retorna ao Município,

cabendo averiguação das afirmações do Vereador Claumir. Em votação, o Projeto foi APROVADO

POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 058-01/2021 do Poder Executivo que AUTORIZA O

PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A SOCIEDADE HOSPITALAR SÃO

GABRIEL ARCANJO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão, o Vereador Isidoro José
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Weschenfelder comentou que questão de saúde é algo que vem de encontro com o bem maior do ser

humano. Disse que a Prefeitura tem feito os repasses de valores, bem significativos, de acordo com o

Vereador, e por diversas vezes recebe ligações de que ocorreram problemas. Expôs que sabe que há

profissionais qualificados mas que pode ocorrer de precisar aprofundar uma situação. Citou que tem

posse de uma documentação e quer fazer uma reunião a respeito, dizendo que quando uma criança

possui uma dor e vai no hospital duas vezes, recebendo uma medicação, a família irá confiar no

profissional. Após as medicações, disse que as dores persistiram e a família procurou outra instituição,

onde foi descoberto apendicite e a criança foi imediatamente para um bloco cirúrgico. Disse, ainda,

que tem certeza que há empenho, mas que a comunidade está pedindo que seja aprofundado um pouco

mais, se peça mais exames, citando que tem outros casos que foram apresentados. Em votação, o

Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Moção nº 005/2021 de autoria de todos os

Vereadores de APOIO EM DEFESA DO CRÉDITO EMERGENCIAL PARA A

AGRICULTURA FAMILIAR. Conforme o artigo 107 do Regimento Interno, a Moção será

apreciada na próxima Sessão Ordinária. Proposição nº 110/2021 de autoria do Vereador Claumir

Hahn, solicitando que a Administração Municipal, através do setor competente, estude urgentemente a

viabilidade de construir uma pista de Veloterra e Motocross em nossa cidade. Explanou que é uma

reivindicação antiga de diversos munícipes que praticam o esporte e não possuem local adequado,

desde que a única existente no município, foi desativada. Citou que vários Municípios da região

dispõem de pistas, como Lajeado, Arroio do Meio, Venâncio Aires, Encantado, Marques de Souza,

Travesseiro, entre outros. Salientou que além de um local adequado para a prática do esporte, como

foi supracitado, será possível promover corridas oficiais de campeonatos regionais, gaúcho e até

brasileiro, o que atrairá centenas de pilotos e milhares de pessoas para assistir. Disse ser necessário

pensar e investir em áreas primordiais para um município, como saúde, educação e infraestrutura.

Contudo, não se pode desconsiderar investimentos em esporte, turismo e fomento à economia, tais

requisitos que seriam alcançados com este empreendimento. No espaço para comentários adicionais, o

autor explanou que a pista de Veloterra que havia no Município era onde se encontra o condomínio da

Dália atualmente. Disse que desde lá vem pedindo para que haja um local adequado para os

praticantes do esporte, um local maior, podendo abranger outros esportes também. Citou que é difícil

achar uma área para isso, mas que é um pedido antigo seu. Em votação, a Proposição foi

APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 111/2021 de autoria do Vereador Claumir

Hahn, solicitando que a Administração Municipal, através do setor competente, empenhe-se para

elaborar o projeto do teleférico em Cruzeiro do Sul. Disse ser necessário que seja explicado para a

comunidade como irá ocorrer e quanto o Município irá gastar e que será uma obra gigante entre os

Municípios de Cruzeiro do Sul e Estrela, com duas cabines com capacidade de 15 (quinze) pessoas
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cada. Explanou que com isso, passaremos de uma cidade dormitório para uma cidade turística,

atraindo visitantes de todo o país e que é necessário que tenhamos o dinheiro para o projeto, que é de

R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), sendo R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para

cada Município, Cruzeiro do Sul e Estrela. Pediu que cada um dos Vereadores, bem como o Prefeito e

demais lideranças políticas do Município, busque juntamente com seus Deputados emendas para

subsidiar o projeto, sem precisar utilizar verbas do caixa próprio e citou que o investimento de todo o

empreendimento, caso contemplado, se aproximará a R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais),

gerando inúmeros empregos e arrecadação para o Município. Salientou que fez uma Indicação no ano

de 2013, sob o nº 006, solicitando a elaboração de um projeto de teleférico entre Cruzeiro do Sul e

Estrela, exatamente o que está se tratando no momento. Não houve comentários adicionais. Em

votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 112/2021 de autoria

da Vereadora Vanessa de Jesus, solicitando que a Administração Municipal, através do setor

competente, auxilie, dentro das possibilidades, o programa PROERD, que é um programa educacional

realizado nas escolas em resistência às drogas e à violência. Disse ser de suma importância que o

poder público municipal dê o apoio necessário para que os policiais militares e voluntários, que

exercem um papel valoroso para a comunidade, possam realizar as atividades previstas no programa

com ainda mais esmero. No espaço para comentários adicionais, a autora expressou que sabe a

importância desse programa porque sua filha frequentou. Na oportunidade, ainda, parabenizou os

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

113/2021 de autoria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, propondo que a Administração

Municipal, através dos setores competentes, busque através de um processo de licitação, interessados

em explorar a parte de alimentação no parque poliesportivo. Disse que essa proposição se deve a

necessidade de melhoria da infraestrutura para os usuários do local, número esse que a cada dia cresce

e, desta forma, também atrairemos ainda mais visitantes ao local. Indicou, ainda, que a iluminação

seja melhorada no local, podendo os usuários permanecerem por mais tempo e com a devida

segurança. Além da melhora na iluminação, grande redução no consumo de energia elétrica, destacou

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

momento. No espaço para comentários adicionais, o autor disse que cada final de semana que passa, o

parque está sendo mais utilizado, pois está ficando mais bonito. Desta forma, citou que falta

infraestrutura nesse quesito de alimentação para quem frequenta. Comentou que para dar

transparência ao processo, seja estudado fazer uma licitação, dando oportunidade aos comerciantes.

Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 114/2021 de

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

Departamento de Trânsito, estude a possibilidade de aumentar no número de vagas para motocicletas

5



no centro na cidade, principalmente na rua Santa Catarina, São Gabriel e Dom Pedro II. Explanou que

muitas pessoas utilizam motocicletas diariamente e possuem grande dificuldade em encontrar

estacionamento adequado, precisando, em certas ocasiões, estacionar em meio aos carros. No espaço

para comentários adicionais, o autor citou que há muitos usuários de motocicletas na Câmara e que a

motocicleta, em si, aumenta o número de vagas na cidade para os veículos. Disse que os

estacionamentos estão sempre lotados e que é necessário avaliar locais e abrir mais vagas, sendo

importante para a mobilidade. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE.

Requerimento nº 044/2021 de autoria da Vereadora Vanessa de Jesus, requerendo que a Mesa

Diretora envie oficio ao Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP-RS), solicitando que

seja destinado ao Departamento Médico Legal (DML) de Lajeado, que atende toda a região, uma nova

câmara fria, com maior capacidade, para armazenamento de corpos. Disse que faz-se necessário tal

equipamento tendo em vista que o mesmo tem a finalidade de conservar cadáveres e retardar sua

decomposição, assim, sanando o problema de não haver estrutura adequada no órgão e os familiares

precisarem aguardar para liberação do corpo, o que acaba aumentando o sofrimento em um momento

tão doloroso. Não houve comentários adicionais. Em votação, o Requerimento foi APROVADA POR

UNANIMIDADE. Pedido de Informações nº 015/2021 de autoria da Vereadora Marni Ediza

Trentini Ledur, solicitando que a Administração Municipal, através da Secretaria de Saúde e

Saneamento, informe se está ocorrendo algum problema de falta de suprimento dos medicamentos ou

alguma excepcionalidade. Explanou que vários munícipes estão questionando acerca dos

medicamentos que estão faltando no posto de saúde, medicamentos estes que as pessoas retiram

mensalmente. Disse ser de suma importância que o Poder Executivo esclareça a situação à

comunidade. No espaço para comentários adicionais, a autora mencionou que o pedido se refere a

uma solicitação dos próprios munícipes referente a retirada de medicamentos no posto de saúde todos

os meses. Disse que já há um problema com o transporte e que as pessoas precisam pegar carona para

ir até o centro retirar os medicamentos e, na maioria das vezes, não tem, causando incômodos.

Expressou que é mais um custo para as pessoas, tendo que comprar esses medicamentos,

principalmente no período que se vive. Disse, ainda, que acha importante o esclarecimento, pois se as

pessoas pegam os medicamentos todos os meses, é porque necessitam. Em votação, a Proposição foi

APROVADA POR UNANIMIDADE. EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA:

Ramon Zuchetti (Diretor do Hospital São Gabriel Arcanjo): Iniciou desejando boa noite e

agradecendo aos vereadores pelo espaço cedido. Disse que se não houver um bom andamento entre o

hospital, o Legislativo e o Executivo, se torna difícil e que hoje, em nome dessa boa parceria, que

solicitaram o espaço, no intuito de ouvir algumas situações. Citou o que o Vereador Isidoro abordou

anteriormente, enfatizando que muitas situações não chegam até eles. Disse que os Vereadores que
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ouvem, muitas vezes, as necessidades da população e que é muito interessante que tenha o diálogo

entre os Vereadores e o hospital, citando que só assim saberão de que forma proceder e de que forma

poderão corrigir os erros. Explanou que é muito importante o pleno funcionamento do hospital e que

estão finalizando algumas melhorias, citando que foi contratado uma arquiteta hospitalar para fazer

um plano diretor do hospital, mapeando todas as áreas. Mencionou que receberam um aparelho de

ecografia e que em seguida já estará em funcionamento. Expôs que o bloco cirúrgico foi fechado

muito em função das novas leis e que o espaço que tinha, não era mais possível adequar. Citou que já

está se prevendo um espaço novo e que em um momento irá acontecer. Disse que Cruzeiro do Sul é

uma cidade média e que não há especialistas, mas que estão visualizando firmar parcerias com

especialistas para trazer ao hospital, chegando a um estágio mais avançado. Afirmou, novamente, a

vital importância na participação dos Vereadores no hospital, citando que esse ano foi muito

complicado para manter a estrutura, em função dos absurdos valores de insumos hospitalares,

mencionado que chegaram a pagar R$ 4,00 (quatro reais) por máscara. Disse que tiveram pacientes de

UTI internados no Hospital São Gabriel Arcanjo e que se não fossem os hospitais menores, teríamos

vivido tempos muito mais complicados, tendo em vista que os hospitais maiores estavam

superlotados. Explanou que a ideia é se aproximar dos legisladores e colocou-se à disposição para

marcar uma data para os Vereadores irem até o hospital e conhecerem quais são as ideias e ver o que

está sendo feito, estreitando os laços entre a instituição hospitalar e o Poder Legislativo. Finalizando,

se colocou à disposição para tirar as dúvidas. A Vereadora Daiani Maria agradeceu a presença e disse

que o Poder Legislativo não precisa chamar as entidades para virem falar, mas que podem vir

espontaneamente diante da tribuna, citando que é realizada transmissão ao vivo no Facebook e várias

pessoas estão ouvindo. Citou ainda que ficará gravado para que todos consigam acessar caso não

estejam agora. Explanou ser muito importante trazerem quais são os planos para que consigam ajudar

a disseminar essas informações, citando que falaram a respeito na Comissão de Constituição e Justiça

– CCJ, sobre o projeto que foi apresentado do convênio da Administração com o hospital e, fazendo

uma análise com o outro contrato, houveram algumas alterações. Disse que há uma certa dificuldade

de entendimento porque é algo técnico e que na próxima renovação seria interessante trazer o pessoal

do hospital para discutir e explicar os números de atendimentos que existem hoje. Citou que tendo

ciência das informações, poderão contribuir disseminando as informações corretas já que a população

questiona muito sobre as obras, quando irá acabar, onde está o dinheiro do hospital, o que os

Vereadores estão fazendo a respeito. Disse, também, ser muito positivo a contratação de uma arquiteta

hospitalar para fazer todo o planejamento. Finalizou dizendo que no final do ano, ou até antes, se faça

uma reunião com os números dos atendimentos feitos mensalmente para que possam entender quais

são as demandas para analisarem como podem contribuir para a melhoria do atendimento no hospital.
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O senhor Ramon Zuchetti expôs que esses números de atendimentos que foram colocados no

convênio são uma série histórica de 1 (um) ano, citando que, provavelmente, irá subir. Comentou que

os insumos hospitalares aumentaram e que chegou ao ponto de terem todos os leitos ocupados e,

ainda, fila de espera. Explicou que tiveram que manejar alguns pacientes e que gastaram bastante com

medicação, citando que houveram pacientes que usaram em torno de 10 (dez) ampolas por dia,

custando, no final, R$ 298,00 (duzentos e noventa e oito reais) cada uma. Citou, também, que teve

uma paciente internada que chegou a custar R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), dizendo ser um

aumento absurdo. O Vereador Demétrios Karol Lorenzini parabenizou a presença e disse que

questionava que era R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) o outro convênio e esse até R$ 441.000,00

(quatrocentos e quarenta e um mil reais), expondo ser muito esclarecedor para os Vereadores e para a

comunidade essa fala. Citou que cobram transparência e que é isso que estão trazendo no dia de hoje.

Explanou que teve familiares que ficaram internados no Hospital São Gabriel Arcanjo e que dentro

das possibilidades, foi fornecido tudo. Parabenizou pela transparência e disse que quem está em casa,

também conseguiu ouvir. O Vereador Isidoro José Weschenfelder explanou que fazendo o estudo da

Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, se ateve ao valor destinado para 2022, sendo mais de R$

7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), citando ser uma grande responsabilidade. Disse

que sobre o que falou anteriormente, de mais aprofundamento nos exames, é para dar mais dignidade

à população, já que o investimento está sendo feito. Questionou se há alguma projeção na conclusão

das obras do hospital. O senhor Ramon Zuchetti expôs que foi realizada uma licitação para trocar o

telhado, que era um impeditivo para dar andamento nas demais obras. Citou que na semana que vem

deve dar início à colocação do telhado e que todo o forro do segundo piso será retirado e será

instalado gesso, atendendo o que diz a legislação. Disse que após finalizar a colocação do telhado e

gesso, serão finalizados mais 6 (seis) leitos e será substituído todo o piso, dado que o que tem

atualmente, não se enquadra no que a lei pede. Disse, ainda, acreditar que até novembro tenham mais

6 (seis) leitos estarão finalizados e aptos a serem utilizados, bem como o CME para esterilização. O

Vereador Isidoro José Weschenfelder expôs que na última visita que fez ao Hospital São Gabriel

Arcanjo, viu que há uma grande evolução, com camas novas. Questionou o que falta para o hospital

baixar o número de reclamações com atendimento e agradeceu a presença e os esclarecimentos. O

senhor Ramon Zuchetti citou que é uma situação que está se debatendo internamente e que irão

identificar as situações, analisar, ver onde foi a falha e corrigir. Disse que estão tentando melhorar e

que a participação dos Vereadores é fundamental, citando que sabe como funciona e que as pessoas

vêem os Vereadores como uma “tábua” de salvação no desespero. Agradeceu o espaço e colocou-se à

disposição dos Vereadores no que for necessário. Marcia Gregory (Presidente do Hospital São

Gabriel Arcanjo): Iniciou desejando boa noite a todos e agradecendo o espaço cedido pela Câmara
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de Vereadores. Explanou que é a responsável técnica do hospital há 16 anos, na parte assistencial, e

que é uma conversa muito importante a que se terá no dia de hoje, citando que o Ramon já colocou

alguns pontos importantes. Expôs que entrou no hospital no ano de 2005 quando ainda havia o bloco

cirúrgico. Com o bloco cirúrgico, disse que faziam cirurgias de médio porte e com o fechamento, o

Município e a comunidade perdeu muito, tendo em vista a necessidade de ter que direcionar para

outros lugares, além do hospital ter perdido muitos serviços. Mencionou que, hoje, o hospital oferece

plantão 24 horas, o que, em suas palavras, não é pouca coisa, mas que, deve oferecer mais. Disse que

o hospital é uma grande instituição com várias pequenas empresas, como lavanderia, enfermagem,

nutrição, equipe médica, administrativa e tudo tem que funcionar para que se possa abrir a porta e

atender os pacientes com segurança e tranquilidade. Citou que há um caminho longo a percorrer e

muitos ajustes a se fazer, além da estrutura física, ajustes internos, de qualificação. Explanou que

estava pensando no que o Vereador Isidoro falou sobre a criança. Disse que não possuem, hoje, o

serviço de ecografia, mas que, logo, irão ter, já que chegou o equipamento. Disse que não pode se

pensar em um serviço de urgência e emergência 24 hora, sem ecografia e até tomografia, pois se

receber um paciente com suspeita de AVC (Acidente Vascular Cerebral), há uma janela de apenas 4

horas para fazer uma tomografia para definir se é isquêmico ou hemorrágico e qual a conduta seguir.

Exame de imagem no hospital, segundo a senhora Márcia, se resume em Raio X que até pouco tempo

funcionava apenas algumas horas. Disse que o que acontecia anteriormente é que quando precisava de

um raio X às 22 horas, era necessário colocar o paciente em uma ambulância e mandar para o hospital

Bruno Born ou para o hospital de Estrela. Citou que em caso de maior gravidade, será encaminhado

ao Bruno Born, mas em atendimentos básicos, devem oferecer os serviços. Expôs que sabem que

possuem um caminho muito grande a percorrer, por isso tomaram a iniciativa de vir até a Câmara de

Vereadores conversar com os legisladores e dizer que precisam muito do apoio dos mesmos, citando

que as portas estarão sempre abertas. Disse que possuem tudo mapeado e que através dessa arquitetura

hospitalar, que é um pedido seu há cerca de três anos, quando tiver com os projetos prontos, poderão

pensar em ampliações. Citou que pediram para tentar contemplar o projeto com uma possível

mamografia e, também, tomografia, que é um exame quase que corriqueiro. Disse que como o

hospital tem as portas abertas 24 horas para urgência emergência, isso é mais do que necessário para

não precisar levar pacientes para outros locais. Explanou que haviam vários médicos especialistas

atendendo aqui e hoje não possui mais nenhum, citando que a ideia é trazer os especialistas para

atenderem na instituição novamente. Mencionou que até pouco tempo atrás não tinham canalização do

oxigênio, sendo preciso carregar os cilindros para o andar de cima e para o de baixo novamente,

dizendo nunca ter sido impeditivo para tentar fazer o melhor para os pacientes. Explanou que o plano

diretor e o projeto arquitetônico mostrarão o que poderão fazer e como irão fazer, trazendo a tona o
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potencial que o hospital tem. Disse que acredita nisso e que espera que todos acreditem, e que é muito

importante que os Vereadores ajudem explicar como funciona a sistemática do hospital, o atendimento

por classificação por risco, pois, de acordo com a Presidente, muitas pessoas tem dificuldade de

entender como funciona o hospital. Citou que possuem condições de melhorar, mas que é necessário

aprimorar a estrutura física do hospital e que o telhado que vai nortear o restante. Expôs que irão

combinar um sábado, após o projeto ser feito, para mostrar aos Vereadores o quão interessante vai

ficar e como poderá ser melhorada a qualidade da assistência aos munícipes cruzeirenses. Explanou

que precisam entregar o serviço que o hospital perdeu pela falta de estrutura física e que todos os

serviços contratados hoje, fora, serão feitos aqui no hospital São Gabriel Arcanjo. Citou que em 2016

foi fechado o bloco cirúrgico, ocasião que, na verdade, era para o hospital ter sido fechado. A

vigilância sanitária decidiu, então, não fechar o hospital, mas apenas o bloco cirúrgico e o centro de

materiais, relatando que se fechassem o hospital naquelas condições, nunca mais seria reaberto,

apenas fazendo um novo. Relatou, também, que desde 2010, como responsável técnica, mandava

ofícios para direção no sentido de que que o bloco seria interditado por não ter condições seguras.

Disse que com a ecografia em funcionamento, além de atender os pacientes locais, a ideia é prestar

serviços para outros municípios. Agradeceu o espaço e colocou-se à disposição para atender o que for

necessário, pedindo ajuda junto à população para explicar o serviço do hospital e como funciona,

dizendo que a população deve ser orientada sobre o que acontece e que irão trabalhar para melhorar

os serviços. A Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur agradeceu a presença para esclarecimentos e

explicações aos Vereadores e à população que está em casa assistindo. Citou que foram excelentes as

colocações e que já fizeram visitas no hospital também, dizendo que sabe que tem muito por fazer mas

que também muitas coisas que já foram feitas. E o que foi feito, foi bem feito para não precisar

refazer novamente. A respeito do aparelho de ecografia e do exame de imagem, disse que ficou muito

feliz porque isso vai acelerar os processos e não vai demorar tanto, tendo o diagnóstico mais preciso,

além de evitar que as pessoas tenham que se deslocar para outros municípios. Citou que precisamos e

podemos fazer mais coisas em casa e que há de se pensar para frente sim, não só no hoje, já que as

coisas vão cada vez mais se modernizando. Citou que pessoas questionam a respeito de ações que

foram feitas em prol do telhado, além de verbas que vieram para o telhado também. Questionam o

porquê ainda não foi feito. Finalizou dizendo que os esclarecimentos foram muito importantes e que o

projeto arquitetônico será fundamental para fazer tudo da forma correta. A senhora Marcia Gregory

mencionou que o projeto norteia porque é preciso respeitar alguns fluxos dentro do hospital, tendo que

andar andar junto. Por isso é tão importante o plano diretor. A Vereadora Marni expôs que a questão

de obstetrícia e de médicos plantonistas que havia e não há mais e, até um centro clínico que tenha

próximo do hospital, podendo ser criadas diversas especialidades, citando que em vez de pagar para
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fazer fora as pessoas podem pagar para fazer aqui. O Vereador Claumir Hahn explanou que os

esclarecimentos da senhora Márcia e do Senhor Ramon foram fundamentais e vieram em um

momento certo. Questionou qual o tamanho da sala cirúrgica e qual o tipo de cirurgia que irão fazer a

partir da sua reativação. A senhora Márcia, Presidente do HSGA, explicou que um bloco cirúrgico em

um hospital, hoje em dia, é algo bem complexo. Primeiro que devem haver duas salas cirúrgicas pois

caso dê problema em alguma, tem a outra, visto não poder parar uma cirurgia no meio. Quando havia

o bloco cirúrgico, disse que só atendiam cirurgia de pequena e média gravidade, como uma cirurgia de

vesícula, retirada de útero, varizes, cesária, outras cirurgias vinculadas à saúde da mulher. Disse que a

intenção é atender cirurgias de porte médio, e aí precisarão de exame de imagem, agência

transfusional e que é um longo caminho. A Vereadora Daiani Maria questionou se tem um protocolo

que os médicos devem seguir, se a partir do paciente dar entrada, existe algo ou se é pessoal, cada

médico tem uma conduta. A Senhora Marcia Gregory informou que nesse caso específico, da menina,

foi atrás para ver o que aconteceu. Nesse caso, ela foi atendida por dois profissionais, um sábado à

noite e um domingo. Disse que os dois médicos que atenderam não perceberam na criança, porque as

dores abdominais dizem alguma coisa e se criança não tinha nenhum indício de uma apêndice, poderia

ser uma virose normal. Ela foi medicada e orientada a retornar caso continuasse e ela voltou ela voltou

no domingo e foi reavaliado. Disse que acredita que não tenha sido feito nenhum exame. A Vereadora

Daiani questionou se é questão de conduta médica individual ou se existe algum protocolo para seguir.

A senhora Márcia expôs que existem protocolos de urgência emergência, como dor torácica, mas que

avaliação de paciente, vai de médico para médico, alguns com mais facilidade para avaliar criança e

outros não. O Vereador Demétrios Karol Lorenzini parabenizou pela explicação aos Vereadores a

quem está em casa. Disse que tem-se falas técnicas e que isso que estava faltando no hospital. Citou

perceber a grande luta dos profissionais nesse tempo de trabalho e que uma coisa que ele, como

Vereador, ouve muito, e acredita que os colegas também, é que as pessoas acham que o hospital é do

município, da prefeitura, e não é. É apenas repassado um valor. Disse que, na medida que as reformas

forem acontecendo, e as opções vão aumentando, as pessoas vão entender essa separação. Disse que

como ele e como quem tem Unimed, irão no hospital aqui e não mais em Lajeado. Explanou que o

hospital não é um braço da prefeitura, e isso começa a mudar com pessoas técnicas que estão lá.

Parabenizou a todos pelo trabalho. A senhora Marcia Gregory mencionou que a comissão formada em

2017 fez um trabalho muito bom, mas que a parte de funcionamento, passa por quem é técnico. Disse

que como passou a fazer parte da diretoria hospital neste ano, como Presidente, se antes seu olhar já

era grande, hoje é gigante, dizendo que vê o hospital como um todo, desde a entrada até o bloco

cirúrgico e que essa parte gestão pediram por essas questões técnicas, principalmente de

funcionamento. Finalizou pedindo o apoio dos vereadores, para informar a população que precisa ser
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informada e merece ser informada, tendo em vista vários casos em que pessoas foram para redes

sociais, inclusive, citando nomes de profissionais o que, segundo ela, não gera benefícios para

ninguém. Disse que qualquer dúvida, podem os contatar diretamente. O Presidente da Câmara de

Vereadores, Gustavo Henrique Richter, agradeceu a presença da senhora Márcia e do senhor Ramon e

disse saber que estão lá para fazer o melhor, ajudar a população e os pacientes. Disse, também, que o

pessoal que está em casa assistindo com certeza já vai ter outra ideia com a explanação que fizeram

nesta noite. Vereadora Vanessa de Jesus: Iniciou saudando o Presidente, os demais Vereadores,

servidores da Casa, a suplente Roselene, o senhor Ramon, a senhora Márcia e a quem assistia a

transmissão. Agradeceu a oportunidade de ir à Brasília juntamente com seus colegas Daiani Maria e

Isidoro Weschenfelder. Disse que essa oportunidade foi dada pela Câmara de Vereadores, e lá, fizeram

um curso da UVB - União dos Vereadores do Brasil e entregaram suas demandas ao Ministro Onyx

Lorenzoni. Agradeceu ao presidente do Democratas de Cruzeiro do Sul, o “Bira”, por ter apresentado

o Secretário da Câmara Federal, senhor Felipe Diehl, que foi o responsável pelo encontro com o

Ministro Onyx. Explanou que foram entregues produtos das empresas Amalfi e Haenssgen para o

Ministro Onyx e para o Presidente da República, Jair Bolsonaro. Referente ao seu Requerimento, nº

044/2021, disse que gostaria que a Câmara encaminhasse uma Moção de Apoio à todas as Câmaras do

Vale do Taquari. Expôs que todos são iguais, independente de partidos e votos. Vereador Demétrios

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

suplente “Nina”, os representantes do hospital, Ramon e Marcia. Referente a sua Proposição de

melhorias na infraestrutura do parque poliesportivo, disse que em sua campanha dizia que tinha um

parque, mas não era poliesportivo e que agora está se tornando poliesportivo. Citou que para melhorar

ainda mais, fez a Proposição, propondo seja estudado a possibilidade de implementar um

fornecimento de bebidas, lanches, para quem frequenta, já que cada final de semana, há mais pessoas

no parque. Solicitou que seja feita a poda das árvores ao lado do ginásio Orlando Eckert, no centro,

alegando que durante a noite fica escuro. Solicitou, ainda, que seja colocado um ponto de iluminação

na Linha Primavera, em frente a casa do senhor Jonas Franck. Parabenizou os Vereadores que

estiverem em Brasília, dizendo terem representado muito bem o Município e que espera que em uma

próxima oportunidade, demais Vereadores possam participar. Parabenizou, também, o Poder

Executivo, pelas estradas que estão em boas condições. Agradeceu o espaço e desejou boa noite a

todos. Vereador Celso Batista dos Santos: Iniciou desejando boa noite a todos, saudando o

Presidente, demais Vereadores, suplentes, público que assistia a transmissão e deu boas vindas ao

“Kiro”. Agradeceu a presença da Presidente do Hospital, Marcia Gregory e do Diretor, Ramon

Zuchetti, dizendo ter sido muito boa a participação de ambos para esclarecer situações que a

população cobra e crítica. Disse que há elogios também em função do trabalho do hospital. Comentou
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a respeito de sua Indicação, sob o nº 073/2021, que trata dos bueiros na RS-130, citando que foi o

Município que fez o serviço há cerca de 3 (três) anos atrás e pediu atenção da Administração para que

fizesse esse serviço. Explanou que há um grande trabalho nas estradas, um grande trabalho do

vice-Prefeito “Monga”, mas pediu uma atenção especial nas estradas de Lotes, Maravalha, São Miguel

e Santarém. Disse que sabe que estão ocorrendo trabalhos em todo o Município, mas que, quando for

possível, sejam realizados os trabalhos que solicitou. Agradeceu a Administração por alguns trabalhos

atendidos. Expôs que cobraram melhorias da RGE, em diversos pontos, e que algumas reivindicações

foram atendidas. Pediu que a Mesa encaminhe um ofício agradecendo ao senhor Umberto Ossig,

dizendo que não deve-se somente pedir, mas agradecer também quando oportuno. Agradeceu o espaço

e desejou uma boa noite a todos. Vereador Claumir Hahn: Iniciou desejando boa noite a todos,

saudou o Presidente, demais Vereadores, servidores, a suplente “Nina”, a Presidente e o Diretor do

Hospital e as demais pessoas que assistiam. Elogiou o Prefeito e Vice-Prefeito pelos trabalhos

realizados nas ruas e estradas, em especial, o trabalho do Vice-Prefeito “Monga”. Expôs que foram

extraídas duas jazidas de saibro em apenas três meses, que ao contrário da outra Administração, que

não tinha como extrair e tinha que comprar. Disse que a diferença é o conhecimento e o interesse de

buscar. Comentou a respeito da Indicação que fez a respeito da Rua São João, citando que são quatro

mulheres que tomaram a iniciativa de cuidar daquele lugar de forma voluntária, que, segundo o

Vereador, em breve se tornará ponto turístico. Explanou que seu ponto principal, no dia de hoje, é

sobre o teleférico. Citou que fez uma Indicação em 2013 e que na última vez que esteve na Câmara,

pediu aos Vereadores que fizessem o tema de casa. Pediu, aos Vereadores, que busquem com os

Deputados essas emendas que se esgotam até 30 de novembro. Explanou que foi feito um estudo e um

projeto do teleférico, projeto este que custa R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), que

liga Cruzeiro e Estrela, cabendo R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para cada Município. Destes R$

800.000,00 (oitocentos mil reais), disse que dois Deputados já garantiram R$ 200.000,00 (duzentos

mil reais) para ele. Citou que esse é tema de casa que ele fala e que o investimento é de

aproximadamente R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais). Afirmou acreditar que em 10 (dez)

anos, Cruzeiro do Sul será uma cidade turística. Questionou se os Vereadores querem isso e que

haverão cobranças futuras caso não façam, pois haveriam estradas e escolas melhores. Disse que

turismo, hoje, é tudo, devendo ser visualizado nos Municípios vizinhos o que está ocorrendo. Relatou

que Lajeado está se manifestando para que a obra não aconteça em Cruzeiro do Sul. Parabenizou o

Vereador Demétrios por visualizar a necessidade de um food truck no parque poliesportivo, dizendo

ser de suma importância. Agradeceu o espaço e desejou boa noite a todos. Vereador Isidoro José

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

servidores da Casa, os senhores Ramon e Marcia, representantes do Hospital e a suplente “Nina” que
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se fará presente nas próximas Sessões. Comentou a respeito de sua viagem à Brasília, juntamente com

as Vereadoras Daiani e Vanessa, na XX (vigésima) Marcha dos Vereadores. Parabenizou o Presidente

da UVB (União dos Vereadores do Brasil) pela organização e o contexto apresentado no evento,

dizendo ter aprendido a função de ser Vereador, o poder do voto do Vereador e a consequência desse

ato para o futuro do Município. Disse que tiveram palestras com Deputados, Senadores,

Governadores, invocando o dever do compromisso legislativo com o Município. Citou que foi muito

gratificante e que aprenderam muito, dizendo que todos os Vereadores devem ir à Brasília, fazer um

treinamento e ver como funciona, pois, segundo o Vereador, é lá que ocorrem as coisas. Expôs que

conseguiu concluir suas visitas aos parlamentares levando emendas que irão beneficiar o Município.

Agradeceu ao Deputado Covattinho e seus assessores, ao Senador Luis Carlos Heinze e seus

assessores, que o receberam e protocolaram seus pedidos. Explanou que já foi sinalizado sinal positivo

em algumas emendas, mas que só irá se expressar quando, efetivamente, tiver os valores em mãos.

Relatou que em conversa com o Senador Heinze, o mesmo deu sinal positivo a vinda de um kit com

um veículo, cinco computadores, uma impressora, um bebedouro, uma televisão, um ar condicionado,

para a Assistência Social. Agradeceu a empresa Haenssgen por ter o presenteado com alguns produtos

para levar aos Deputados e Senadores. Disse que o tempo foi curto e foi tudo corrido, mas conseguiu

percorrer e visitar demais Deputados. Expôs, ainda, que ele, a Vereadora Daiani e a Vereadora

Vanessa, estiveram levando, à Secretaria Nacional de Desenvolvimento Regional, uma documentação

referente ao reassentamento de casas em situação de risco, do morro da pedreira, Vila Zwirtes e

demais localidades. Disse que está buscando entender a respeito e que os passos devem ser dados,

protocolando e encaminhando documentação. Agradeceu a Julia Kretschmann pela paciência em

montar a documentação que solicitou, citando que pediu bastante coisa. Referente ao aumento do

número de vagas de motos, citou que deve ser viabilizado mais estacionamentos e está sendo discutido

isso. Disse ser muito válida a solicitação do Vereador Demétrios referente a alimentação no parque e

aproveitou para solicitar iluminação na quadra de vôlei. Explanou que no dia 22 de agosto ocorreu a

convenção do Progressistas no Tamoio e parabenizou a nova presidente do Progressistas de Cruzeiro

do Sul, sra. Marcia Weschenfelder, desejando sucesso a mesma. Vereadora Marni Ediza Trentini

Ledur: Iniciou desejando boa noite a todos, saudou o Presidente, demais Vereadores, servidores, e aos

presentes. Agradeceu a presença do Ramon e da Márcia, Diretor e Presidente do Hospital,

respectivamente e citou ser muito importante os esclarecimentos que fizeram. Cumprimentou os

Vereadores que foram à Brasília, Isidoro, Daiani e Vanessa, dizendo que pelo que se pôde perceber, foi

uma grande experiência e que o Município foi bem representado. Relatou que pesquisou e que

setembro se enquadra como setembro verde a amarelo. O setembro verde porque se destaca a

importância da doação de órgãos para salvar vidas, um tema que passa despercebido, de acordo com a
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Vereadora, até se precisar de algo nesse sentido. Citou que não há ninguém no Município precisando,

mas que já passou por isso na família e fica-se muito apreensivo. O setembro amarelo é o mês da

prevenção de suicídio, um tema sério e que é considerado um problema de saúde pública. Expôs que

deve se trabalhar com a prevenção e que em Cruzeiro tem uma equipe especializada na área.

Parabenizou a Administração pela instalação do brinquedo na praça e disse que no final de semana

estava lotada, bem como, o parque poliesportivo. Disse que se os locais estiverem em boas condições

e terem atrativos, as pessoas irão utilizá-los, não precisando se deslocar até outros Municípios.

Comentou a respeito de sua indicação, citando que como foram instalados PV’s na praça, foram

colocados bueiros e alguns já estão quebrados, dizendo que ficou perigoso em virtude das crianças.

Falou acerca do seu Pedido de Informações sobre a falta de medicamentos no posto de saúde,

explanando que conversou com a Secretária de Saúde e a mesma lhe informou que há alguns

medicamentos em falta, muito pelo alto preço dos insumos. Citou que muitos medicamentos são

adquiridos através do CONSISA e a central informou que houve uma procura muito grande em alguns

medicamentos, o que causou um colapso em toda cadeia de fornecimento. Disse que são

medicamentos que estão disponíveis no posto e as pessoas não precisam comprar, contudo, chegam no

posto para retirar e não há disponibilidade pois está em falta. Sugeriu que as pessoas liguem antes para

se informar e não perder a viagem. Agradeceu a Administração por fomentar o turismo na cidade,

citando que se vê que as obras na Casa do Morro estão andando a todo vapor. Disse que está se

buscando recursos para investimentos e que há outros locais que são pouco explorados, como a lagoa

e o parque poliesportivo. Agradeceu o espaço e desejou boa noite a todos. Vereadora Daiani Maria:

Iniciou saudando o Presidente, demais Vereadores, funcionários da Casa, a suplente “Nina”, a Marcia

e o Ramon, Presidente e Diretor do Hospital São Gabriel Arcanjo, respectivamente e as pessoas que

assistiam a transmissão ao vivo, em especial sua irmã que está de aniversário. Citou que quando a

Vereadora Maísa retornar e a suplente “Nina” assumir, serão 5 (cinco) Vereadoras, falando da

importância da representatividade feminina. Comentou acerca de sua ida à Brasília, juntamente com

os Vereadores Isidoro e Vanessa, dizendo ter sido uma experiência muito boa. A respeito da fala da

Vereadora Vanessa, que os Vereadores são todos iguais independente de partido político, disse que foi

percebido na viagem, onde três Vereadores de três partidos diferentes se reuniram e tiveram a

oportunidade de ir e aprender juntos. Expôs que participaram da XX (vigésima) Marcha dos

Vereadores e que, na oportunidade, levaram algumas solicitações de recursos, protocolos de projetos

do Executivo e algumas demandas pessoais. Relatou que a jornada iniciou no Ministério do Trabalho

e da Previdência, onde ela e a Vereadora Vanessa estiveram presentes protocolando e defendendo os

projetos, mostrando quais eram os projetos que Cruzeiro estava apresentando. Agradeceu ao “Bira”

que os colocou em contato com o Felipe Diehl que conseguiu uma agenda e os colocou diante dessas
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visitas Agradeceu, também, as empresas que enviaram produtos e sugeriu que na próxima

oportunidade os demais Vereadores façam igual ao Município de Estrela, uma caixa com todos os

produtos que Cruzeiro tem a oferecer. Referente aos pedidos protocolados, destacou o apoio

financeiro para a construção de uma ponte sobre o Rio Taquari, obra esta que está sendo discutida a

nível regional e municipal, apoio na construção da Usina Hidrelétrica, mostrando o potencial

energético e os benefícios que seriam gerados, recursos para o Hospital São Gabriel Arcanjo, apoio

financeiro para construção de moradias para famílias que estão em áreas de risco e apoio financeiro

para a construção de um novo CRAS. Explanou que a Marcha dos Vereadores é realizada pela União

dos Vereadores do Brasil, que tem como Presidente o senhor Gilson Conzatti, um encantadense,

citando que o evento foi conduzido com uma maestria muito grande e que agregou muito a sua pessoa,

citando ser um divisor de águas na vida de um Vereador. Comentou que o que lhe chamou muita

atenção é que todos os palestrantes falaram que os Vereadores não são funcionários da Prefeitura e que

a Câmara de Vereadores não é um puxadinho da Prefeitura, mas sim, independente. Disse que deve ter

harmonia entre os poderes, mas que os Vereadores são independentes, devendo ser respeitados e se

darem ao respeito. Mencionou que representam mais de 12.000 (doze mil) pessoas, sendo elas que os

colocaram como Vereadores e sendo com elas que possuem compromisso. Referente a Proposição do

Vereador Demétrios sobre alimentação no Parque Poliesportivo, disse que já havia conversado com a

Secretária da Educação, Anelise Assmann, e foi comentado a possibilidade de fazer alguma parceria

com alguma entidade, como a APAE, a Chama no Pé. Disse que quando explora o parque, acaba

gerando uma rede de fiscalização para cuidar, sendo necessário, haja vista o que ocorre com os

banheiros. Finalizou citando as palavras de um palestrante, João Maria de Lima, onde explanou a

diferença da vocação e da profissão: “quando se tem vocação para fazer alguma coisa, a nossa

felicidade é exercer o nosso papel. E a diferença para quem tem o papel de Vereador somente como

profissão, é que a pessoa não se realiza fazendo uma ação, mas sim, pelo que recebe.” Disse que o

palestrante fala ainda que não podem ser políticos jardineiros de não ter paciência de plantar uma

árvore, porque plantar uma árvore demora tempo e que é uma luta entre políticos de vocação e

políticos de profissão. Pediu que todos sejam políticos por vocação para que a comunidade tenha

orgulho, no futuro, do que fizeram pelo Município. Agradeceu o espaço e desejou boa noite a todos.

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

Vice-Presidente Daiani Maria, os demais Vereadores, a suplente “Nina”, o Diretor do Hospital Ramon

e a Presidente Márcia, os servidores da Casa e a todos que assistiam a transmissão ao vivo. Referente

à viagem a Brasília, disse que representaram muito bem o Município de Cruzeiro do Sul e que é

sempre um aprendizado, citando ter ido em 2017. Explanou que sempre irão existir comentários de

que os Vereadores vão para gastar dinheiro ou fazer festa, mas que na verdade, não é assim que
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funciona, e para se conseguir alguma verba, é necessário ir até Brasília. Comentou, também, que

muitas pessoas falam que os Vereadores estão somente pelo dinheiro, dizendo não proceder e que a

Câmara de Cruzeiro é uma das mais enxutas da região. Expôs que há duas semanas, houve uma

reunião com o Prefeito, Comandante da Brigada Militar de Cruzeiro do Sul e Comandante Regional

da Brigada Militar, oportunidade em que foram colocadas algumas situações de segurança. Ressaltou

a importância da segurança para a população e disse que um pedido feito por sua pessoa no começo do

ano, que são as câmeras de videomonitoramento, serão implantadas. Em relação ao Projeto de Lei nº

058, frisou que a saúde vem sempre em primeiro lugar e que é de extrema importância o apoio do

Município ao hospital, visto que sozinha, a Casa de Saúde não consegue se manter. Sobre o Projeto de

Lei nº 057 que revoga a concessão a empresa, disse que referente ao que o Vereador Claumir levantou,

é questão de ser avaliado e fiscalizado. Pediu que a Administração avalie a situação de colocar um

redutor de velocidade na rua Albino Fleck, citando ser de suma importância para a segurança dos

moradores. Acerca da REURB, que é a regularização das áreas de terra, objeto de um pedido seu no

início do ano, parabenizou a Administração e disse que está tendo andamento, tendo início pelo

loteamento Coutinho, no Passo de Estrela. Pediu a manutenção na Rua Rubem Feldens, em alguns

locais que necessitam em virtude de buracos. Referente à falta de medicamentos, levantado pela

Vereadora Marni, disse que recebeu algumas reclamações e foi atrás, onde foi lhe informado os altos

valores de insumos e a falta junto ao CONSISA e Governo do Estado. Agradeceu pelo pedido

atendido referente a reforma na praça do bairro Passo de Estrela. Agradeceu, novamente, a presença

dos representantes do Hospital São Gabriel Arcanjo, dizendo que não tem dúvida quanto ao caráter,

dedicação e empenho deles e de todos os funcionários do hospital. Citou que problemas existem e

continuarão existindo, mas que o caminho é tentar corrigir. Disse que algo que vem pedindo é que o

bloco cirúrgico seja reativado algum dia, sendo muito importante ao hospital. Agradeceu a atenção e

desejou uma boa noite a todos. 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 15 (quinze) 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,
AO 1º DIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

DEMÉTRIOS KAROL LORENZINI                               GUSTAVO HENRIQUE RICHTER
Primeiro-Secretário Presidente da Câmara de Vereadores
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