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ATA Nº 026/2021 

 

Aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro 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; Clécio Jair Eckhardt; 

Daiani Maria; Demétrios Karol Lorenzini; Enilton de Oliveira Quadros; Gustavo Henrique Richter; 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 apreciada a ATA Nº 025/2021 da Sessão Ordinária de 1º 

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

e análise, foi APROVADA POR UNANIMIDADE. EXPEDIENTE: Ofício de Gabinete nº 

238/2021 de autoria do Secretário de Administração Volmir Aloísio Dullius, pelo qual informa que a 

Administração está ciente dos termos expostos no ofício encaminhado e que há previsão de reajuste 

salarial para os servidores públicos municipais para o próximo ano, sendo que o percentual a ser 

concedido está em análise. Expôs, ainda, que se aguarda o término da vigência da Lei Complementar 

173/2020 que, até o momento, veda a concessão de reajuste salarial. Indicação nº 101/2021 de autoria 

do Vereador José André Schmitt, indicando que a Administração Municipal, através da Secretaria de 

Estradas, proceda na manutenção da estrada, denominada de travessão, que liga a localidade de Linha 

Sítio, através da estrada que passa em frente à granja avícola da Dália alimentos, com a RS-130 em 

Bom Fim. Justificou o pedido alegando a precária condição da mesma, uma vez que é bastante comum, 

especialmente por veículos de carga e máquinas agrícolas. Indicação nº 102/2021 de autoria do 

Vereador Enilton de Oliveira Quadros, indicando que a Administração Municipal, através do setor 

competente, possa fazer a poda das árvores, limpeza e emparelhamento do terreno da área verde 

localizada na esquina da Rua Silvestre Aloisio Siebenborn e a Rua Albino Fleck, no bairro Glucostark. 

Justificou tal indicação sendo que está área está abandonada e é uma linda área de bastante sombra que 

pode ser colocada à disposição das pessoas daquele bairro. GRANDE EXPEDIENTE E 

COMUNICAÇÕES:  Vereadora Daiani Maria: Explanou que estiveram no DAER – Departamento 

Autônomo de Estradas e Rodagem reunidos com o Diretor da entidade, Luciano Faustino, e com o 

Secretário de Transportes, Juvir Costella. Disse que na oportunidade verificaram o andamento do 

projeto protocolado pelo Executivo Municipal referente a RS-130 e que, segundo o Diretor do DAER, 

em 2022 o Estado lançará mais uma etapa do Avançar e existe uma grande chance da RS-130 estar 

dentro do programa. Mencionou que estão se esforçando para que se dê continuidade em mais 3 

quilômetros de asfalto para a comunidade ser contemplada. Relatou que, através de informações, 
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constataram que existem dois veículos sem uso e que não havia nenhum protocolo de solicitação. Desta 

forma, solicitaram a concessão ou doação ao Município, que é um caminhão trator e um semi-reboque.  

ORDEM DO DIA:  Projeto de Lei nº 078-01/2021 do Poder Executivo que ATUALIZA 

MONETARIAMENTE A BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA O 

EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão, a Vereadora Marni Ediza 

Trentini Ledur explanou que está se passando por um momento bastante complicado e que a sociedade 

está começando a se recuperar dos efeitos da pandemia. Comentou que não se sabe o percentual que os 

servidores terão de reajuste, mas o aumento de impostos a partir de janeiro, está em 9,8% (nove vírgula 

oito por cento). Relatou que para o ano de 2021, o reajuste do IPTU em Cruzeiro do Sul foi de 3,1% 

(três vírgula um por cento) e o reajuste do salário mínimo de 2021 foi de 5,26% (cinco vírgula vinte e 

seis por cento). Comentou, ainda, acerca da inflação, do aumento do combustível e do gás de cozinha. 

Expôs que aumentar 9,8% (nove vírgula oito por cento) é um valor significativo e que deve haver um 

equilíbrio, devendo o valor ser reconsiderado. Solicitou uma emenda ao projeto para estudar um novo 

percentual. O Vereador Demétrios Karol Lorenzini pediu se já possuía a emenda, pois precisariam saber 

o valor. A Vereadora Daiani Maria comentou que quando emendou o projeto do turismo, ele foi retirado, 

emendado e na outra sessão foi colocado a emenda em votação e posteriormente o projeto. A Vereadora 

Marni Ediza Trentini Ledur mencionou que não possui o número e que deve conversar com o Executivo. 

A Vereadora Daiani Maria explanou que no outro caso o projeto foi retido e feito a emenda 

posteriormente, questionando se neste caso seria feito de outra forma. O Projeto de Lei ficou RETIDO 

para análise da emenda modificativa. O Projeto de Lei nº 079-01/2021 do Poder Executivo que 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A CONCESSÃO DE USO DE 

ÁREA DE TERRENO PARA INSTALAÇÃO DA EMPRESA VS COMÉRCIO DO AÇO LTDA.  

Em discussão, o Vereador Demétrios Karol Lorenzini mencionou que toda vez que consegue-se trazer 

uma nova empresa ao Município, é necessário exaltar o trabalho do Executivo, dos Vereadores e da 

comunidade. Disse que inicialmente são 3 (três) funcionários, mas que irá gerar impostos e empregos 

indiretos. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA 

ABSOLUTA. O Projeto de Lei nº 080-01/2021 do Poder Executivo que AUTORIZA O PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A CONCESSÃO DE USO DE ÁREA DE TERRENO 

PARA AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES 

COLOMBELLI LTDA. Em discussão, o Presidente, Vereador Gustavo Henrique Richter, expôs que 

é uma reivindicação por parte das empresas locais, desde a gestão passada, para que se dê a mesma 

atenção às empresas do Município. Parabenizou a Administração pelo trabalho. Em votação, o Projeto 

foi APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Projeto de Lei nº 081-

01/2021 do Poder Executivo que AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão, o Vereador José André Schmitt comentou que é o 

primeiro projeto que deu entrada na Câmara para aquisição de máquinas, citando ser de suma 
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importância para agricultura, como o fechamento de silos. O Vereador Demétrios Karol Lorenzini 

parabenizou a todos envolvidos pela aquisição da máquina. O Presidente, Vereador Gustavo Henrique 

Richter, disse que é muito importante dado que a demanda é muito grande e o maquinário não comporta 

mais. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 082-01/2021 

do Poder Executivo que INSTITUI E OFICIALIZA O CALENDÁRIO DE EVENTOS PARA O 

ANO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL. Em discussão, a Vereadora Marni Ediza 

Trentini Ledur comentou que, na sua folha, não apareceu nada em dezembro e que poderia ter alguma 

coisa alusiva ao natal. Disse ser importante ter um calendário para as pessoas se preparem.  Em votação, 

o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 083-01/2021 do Poder 

Executivo que INSTITUI PROGRAMAS DE APOIO E INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL, 

ESTABELECE CRITÉRIOS E VALORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão, o 

Vereador José André Schmitt disse que os programas de incentivo à agricultura são se suma importância 

para os agricultores, como sementes de milho, transporte de calcário, custeio de fertilizantes e cheque 

adubo, citando que há seis anos não era reajustado, sendo de 35% (trinta e cinco por cento) neste ano. 

Comentou que poderia ter sido aumentado mais devido ao grande aumento dos custos e pediu que seja 

estudado a viabilidade de aumentar ainda mais no próximo ano, bem como, a disponibilização de 

médico veterinário aos agricultores. A Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur comentou que um projeto 

voltado ao setor primário sempre é muito válido e que valoriza os produtores. Salientou a forma em que 

o projeto foi construído, apresentado e discutido entre a Administração e os Vereadores. O Vereador 

Demétrios Karol Lorenzini falou da importância do agricultor e mencionou que precisa mais, pois é o 

que move o Município. Parabenizou a servidora Adriana pela explicação do projeto. Sobre o médico 

veterinário, citou que propôs em julho e que já se sentaram para conversar, tendo certeza que irão 

providenciar para o próximo ano. A Vereadora Vanessa de Jesus disse que todos projetos que forem da 

agricultura, os Vereadores precisam aprovar. O Presidente da Câmara, Vereador Gustavo Henrique 

Richter, comentou da importância da agricultura para o Município e que o projeto vem para melhorar, 

em partes, a área. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 

084-01/2021 do Poder Executivo que ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 395-2003 E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão, a Vereadora Daiani Maria mencionou que foi um projeto 

construído com os 9 (nove) Vereadores, antes de entrar para a Sessão, onde foi apresentado e explicado 

a eles. Citou que as construções das coisas acontecem, também, com divergências de ideias. Destacou 

que todas as alterações feitas ao projeto são benéficas aos professores e, que, no próximo ano, a 

Secretaria de Educação, juntamente com o Jurídico, se propôs em debater semanalmente toda a 

regulamentação que será feita em prol dos professores do Município, apresentando a eles, inclusive. A 

Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur disse que a educação é muito importante, é onde começa, e que 

é muito bom ter professores valorizados. O Vereador Demétrios Karol Lorenzini comentou que todos 

os Vereadores irão lutar pela educação e parabenizou a Administração em adequar com a realidade dos 
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servidores. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 085-

01/2021 do Poder Executivo que ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 933-2010 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Não houve discussão acerca do Projeto. Em votação, o Projeto foi APROVADO 

POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 086-01/2021 do Poder Executivo que AUTORIZA A 

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão, 

a Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur citou que são várias dotações e acaba se perdendo. Comentou 

que lhe causou estranheza a construção da pista de atletismo, no valor de R$425.000,00 (quatrocentos 

e vinte e cinco mil reais), estar presente no projeto. Questionou o porquê está presente no projeto se foi 

aprovado a construção da pista há poucos dias. Questionou, também, o recurso proveniente de provável 

arrecadação a maior, incentivo à atenção básica, no valor de R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais), 

se não era recurso para investir na saúde, em cirurgias eletivas. Disse que está se falando em um valor 

de quase R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e que não está contente com isso. O 

Vereador Demétrios Karol Lorenzini comentou que o contador do Município esteve na reunião da 

Comissão de Constituição e Justiça e explicou que a pista de atletismo será feita com recursos próprios. 

Citou que foi colocado, também, que esses ajustes são feitos para realocar verbas e que é algo normal. 

A Vereadora Daiani Maria explanou que o Contador, Márcio Chagas, esteve na reunião da Comissão 

de Constituição e Justiça e que lhe também causou estranheza, pois em outubro foi aprovado a abertura 

de crédito suplementar no valor de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) para asfaltamento 

da pista, onde foi noticiado que as escolas também poderiam usar. Informou que o Contador passou que 

esse valor retorna à educação e ao mesmo tempo a educação está recebendo do FUNDEB, R$ 

1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), citando que não vê a necessidade do valor retornar, 

principalmente se a Prefeitura irá fechar o ano com dinheiro em caixa e que deveria ser feita a pista de 

caminhada. Comentou que a exemplo disso, o Vereador Gustavo conseguiu uma emenda de  

R$500.000,00 (quinhentos mil reais) para fazer asfalto e agora conseguirá fazer somente um trecho, 

devido ao aumento, o que poderá acontecer com a pista também. Sobre o valor a maior a arrecadação, 

disse que o Contador relatou que se trata de um valor que o Estado estava devendo ao Município. 

Comentou, ainda, que há mais de 200 (duzentos) pessoas em fila de espera de cirurgia eletiva, citando 

que os Municípios estão usando esse dinheiro para zerar a fila. Relatou que há um caso gravíssimo no 

Município, onde a senhora está na fila aguardando e hoje nem caminha mais. Disse que outras pessoas 

foram contempladas com o mesmo tipo de cirurgia que a senhora Nelma não foi e que esse dinheiro 

poderia estar sendo utilizado para esse tipo de serviço. Expôs que lhe causa estranheza retirar 

R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) da saúde para retornar a outras pastas que não se sabe com o 

que será utilizado. A Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur disse que a pista de caminhada é algo muito 

solicitado, sendo muito importante para população, e que o Vereador Demétrios relatou que sobrará 

dinheiro no final do ano, citando que alguma coisa não fecha, pois sempre se escuta que falta dinheiro 

para investir nas estradas, que falta medicamentos e fraldas nos postos de saúde.  Em votação, o Projeto 
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foi APROVADO com 5 (cinco) votos favoráveis dos Vereadores Demétrios Karol Lorenzini; Celso 

Batista dos Santos; Vanessa de Jesus; Enilton de Oliveira Quadros e José André Schmitt e 3 (três) votos 

contrários dos Vereadores Clécio Jair Eckhardt; Marni Ediza Trentini Ledur e Daiani Maria. Projeto 

de Lei nº 087-01/2021 do Poder Executivo que AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO 

SUL A MANTER TRATIVAS COM A CORSAN – COMPANHIA RIOGRANDENSE DE 

SANEAMENTO. Não houve discussão acerca do Projeto. Em votação, o Projeto foi APROVADO 

POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 088-01/2021 do Poder Executivo que AUTORIZA O 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR O REMANEJO DA ÁREA CONCEDIDA À 

EMPRESA CRUZEIRO CONCRETOS E PRÉ-MOLDADOS LTDA. Não houve discussão acerca 

do Projeto. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA 

ABSOLUTA. Proposição nº 158/2021 de autoria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, 

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

melhorias na Rua das Pedras, no bairro Cascata, com a colocação de canos e bueiros. Explanou que é 

de suma importância essas melhorias, dado o lindo trabalho que alguns munícipes fizeram nesta rua 

com decorações natalinas. O autor não teve comentários adicionais. Em votação, a Proposição foi 

APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 159/2021 de autoria da Vereadora Daiani 

Maria, solicitando à Administração Municipal, através da secretaria de Educação, Cultura e Esportes, 

que estude a viabilidade de inclusão do programa escolar que trabalhe conteúdos sobre educação 

financeira nas aulas ministradas nas Escolas Municipais de Cruzeiro do Sul. Citou que o conteúdo 

referido no parágrafo acima deverá abranger relação com o dinheiro, auxiliando as crianças com o passo 

a passo para a construção de hábitos financeiros sustentáveis e sugeriu que seja feita uma parceria com 

o Sicredi, tendo em vista existir um programa da referida instituição chamado de “Cooperação na Ponta 

do Lápis”, programa este que visa ajudar a transformar a vida financeira das pessoas nas comunidades 

em que atuamos levando mais informação, conhecimento e boas práticas para melhorar a nossa relação 

com o dinheiro. No espaço para comentários adicionais, a autora destacou a importância de trabalhar os 

hábitos financeiros desde criança, citando que o problema não é quanto se ganha, mas sim, quanto se 

gasta. Disse que conversando com com algumas meninas, lhe relataram que tinham dificuldade em 

entender sobre banco, como abrir uma conta, e que acabou pesquisando e encontrando que o Sicredi 

possui esse programa, cooperação na ponta do lápis, trazendo hábitos financeiros sustentáveis. Sugeriu 

que a Secretaria de Educação entre em contato com o Sicredi para ver da possibilidade.  Em votação, a 

Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 160/2021 de autoria da 

Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur e da Vereadora Daiani Maria, requerendo que a Administração 

Municipal, através da Secretaria de Agricultura, faça a inscrição de projeto no programa AVANÇAR 

NA AGROPECUÁRIA E NO DESENVOLVIMENTO RURAL, lançados na última semana pelo 

governo do Estado. Citaram que são recursos que contribuirão para a qualificação do segmento primário 

e darão condições para ampliar a produtividade, manter o jovem no campo e aumentar a renda para 
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quem trabalha no agronegócio. Explanaram que até o ano de 2022 será repassado os valores para os 

municípios contemplados e os mesmos poderão ser utilizados em programas de irrigação (implantação, 

ampliação e adequação dos sistemas); fortalecimento da agricultura familiar (aquisição de máquinas e 

insumos); escoamento da produção (manutenção, recuperação e revitalização de acessos locais). Desta 

forma, disseram que torna-se imprescindível que a Administração Municipal, através da secretaria 

competente, elabore os projetos necessários para o desenvolvimento da agricultura no nosso município, 

setor este que corresponde a praticamente metade do faturamento da cidade. No espaço para 

comentários adicionais, a Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur comentou que é mais um programa 

lançado pelo Governo do Estado, desta vez da agricultura, e que vem para ajudar um setor que está 

sendo muito prejudicado no momento. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR 

UNANIMIDADE. Proposição nº 161/2021 de autoria do Vereador José André Schmitt solicitando à 

Administração Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, um estudo da 

possibilidade de retirada ou substituição da parada de ônibus, localizada na Boa Esperança, na estrada 

que dá acesso à Linha Sítio. Justificou pela dificuldade de visibilidade por parte dos motoristas ao 

acessarem a estrada geral de Boa Esperança, e a dificuldade de acesso aos caminhões à empresa Seixos 

Pedras Nobres pela falta de espaço para manobrar. Não houve comentários adicionais. Em votação, a 

Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 162/2021 de autoria do Vereador 

Enilton de Oliveira Quadros, propondo que Administração Municipal, através da Secretaria de Saúde, 

estude a possibilidade de ser implantado um sistema de avaliação crítica e sugestiva aos colaboradores e aos 

trabalhos prestados pelas unidades básicas de saúde do nosso Município. Citou que seria uma maneira clara 

e verdadeira de a Secretaria de Saúde saber efetivamente como está o funcionamento de cada unidade básica 

de saúde, sendo uma ligação direta entre a população e a Secretária e que assim, comunidade poderá deixar 

registrado sua sugestão, crítica ou elogio sobre os serviços que as unidades básicas de saúde oferecem e 

sobre o atendimento que os colaboradores prestam à população. Disse que se trata de uma ferramenta de 

suma importância para que as unidades de saúde continuem prestando um bom trabalho à comunidade e que 

possa continuar melhorando cada vez mais. O autor não teve comentários adicionais. Em votação, a 

Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 163/2021 de autoria do Vereador 

Enilton de Oliveira Quadros, propondo que a Administração Municipal, através do setor competente, 

estude a possibilidade de fazer calçamento comunitário na Rua Wilson Martinez Laguna, antiga 

Travessa 4, no bairro Passo de Estrela. Justificou tal Proposição citando que maioria dos moradores 

desta rua já manifestaram o interesse em aderir ao sistema de calçamento comunitário para que a rua 

seja pavimentada e que seja resolvido o problema de escoamento de água nos dias de chuva, que acaba 

invadindo os pátios das casas. Com a pavimentação, os moradores terão mais qualidade de vida. O autor 

não teve comentários adicionais. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. 

Proposição nº 164/2021 de autoria do Vereador Clécio Jair Eckhardt, solicitando que a Administração 

Municipal, através das Secretarias de Educação, Cultura e Esportes; Agricultura e Meio Ambiente e 
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Saúde e Saneamento, em parceria com a Emater, estude a viabilidade de melhorar e reduzir o descarte 

de lixo do Município, citando que o mau cheiro está incomodando os moradores próximo às lixeiras. O 

motivo são frutas, verduras e restos de comida em decomposição. Propôs às Secretarias citadas acima 

que façam uma parceria com a Emater e desenvolvam um material informativo que pode ser divulgado 

e distribuído em todos os educandários do Município. Com os resíduos orgânicos, a sugestão é de fazer 

adubo orgânico através da decomposição que pode ser colocado no fundo do terreno. Disse que há, 

também, a possibilidade da produção de húmus através de minhocas e que este substrato é muito rico 

em nitrogênio, fósforo, potássio e magnésio. Explanou que desta forma, além de ter um adubo sem 

custos, irá reduzir muitas toneladas de lixo. No espaço para comentários adicionais, o autor comentou 

que algumas pessoas colocam vaso de flor, com aproximadamente 10 quilos de terra, no lixo, o que, 

segundo o Vereador, é falta de informação das pessoas. Em votação, a Proposição foi APROVADA 

POR UNANIMIDADE. Proposição nº 165/2021 de autoria da Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur, 

requerendo que a Administração Municipal, através da Secretaria da Cultura, realize uma vez por mês 

(preferencialmente no primeiro final de semana do mês) uma exposição de artesanato em parceria com 

as artesãs do município. Como sugestão de local, sugeriu que sejam instaladas tendas em frente à Casa 

do Morro, uma vez que o espaço foi todo revitalizado e está apto para visitação. Explanou que desta 

maneira, as artesãs podem expor seus trabalhos num lugar onde há também bastante circulação de 

pessoas de fora do município, principalmente em finais de semana. Mencionou que, além disso, criar 

um calendário com datas que as exposições serão efetuadas, fazer a divulgação no site da prefeitura bem 

como nas demais redes sociais para que tenha um maior alcance. No espaço para comentários adicionais, 

a autora relatou que com a época de Natal, as artesãs ficam com mais visibilidade e que merecem um 

local adequado para poderem divulgar seus trabalhos. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR 

UNANIMIDADE. Requerimento nº 050/2021 de autoria do Vereador Clécio Jair Eckhardt, 

requerendo que a Mesa Diretora envie oficio à RGE solicitando a substituição de um poste na Rua 

Professor Aloísio Romeu Sieben, em frente à residência do senhor Anoar Possamai. Justificou alegando 

o péssimo estado de conservação do poste, ocasionando riscos a quem trafega pelo local – tanto 

motoristas, como pedestres. No espaço para comentários adicionais, o autor comentou que foi solicitado 

a várias equipes da RGE e que há uma curva com 11 fios com apenas um ramal segurando o poste. 

Pediu que seja feito com urgência o Requerimento.  Em votação, o Requerimento foi APROVADO 

POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 051/2021 de autoria da Vereadora Vanessa de Jesus, 

requerendo que a Mesa Diretora envie ofício à Corsan, solicitando providências referente a falta de água 

em residências localizadas na Rua Albino Fleck e arredores. Citou que diversos moradores relataram 

esse grave problema, o que acarreta em inúmeros incômodos à eles. No espaço para comentários 

adicionais, a autora comentou que solicitou a presença do Diretor da CORSAN e até agora não foi 

resolvido. Disse que foi procurada por um munícipe do morro, pois não possuem água e que devem 

tomar alguma atitude. Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 
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Requerimento nº 052/2021 de autoria da Vereadora Vanessa de Jesus, requerendo que a Mesa Diretora 

envie ofício à Escolinha Cruzeirinho, em nome do Poder Legislativo Cruzeirense, parabenizando-os 

pelo título na Copa Integração, na categoria 2011/12. Explanou que já foi falado nesta Casa a respeito 

da importância do esporte na vida de todo cidadão, principalmente das crianças e que é dever dos 

Vereadores valorizar e parabenizar cada conquista, incentivando-os a continuar, o que resultará em 

benefícios aos pequenos e suas famílias. Citou que a intenção inicial seria fazer uma Moção de 

Aplausos, contudo, como a conquista ocorreu na última semana e a aprovação de uma Moção iria 

ocorrer somente em fevereiro, dado o tempo regimental, faz-se necessário a felicitação por este meio. 

A autora não teve comentários adicionais. Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Requerimento nº 053/2021 de autoria do Vereador Clécio Jair Eckhardt, 

requerendo que a Mesa Diretora envie ofício à Corsan, solicitando providências acerca da falta de água 

na Rua Juscelino Kubitscheck, no bairro Vila Italiana. Justificou o Requerimento, alegando os relatos 

dos moradores de que a partir das 17 horas nos dias de semana e, em finais de semana, não tem água 

disponível. No espaço para comentários adicionais, o autor disse que é uma falta de cuidado na 

distribuição, pois são sempre os mesmos locais que não possuem água. Em votação, o Requerimento 

foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Eleição da Mesa Diretora para o mandato de 2022. O 

Presidente, Vereador Gustavo Henrique Richter, solicitou a leitura dos nomes componentes da chapa 

única apresentada dentro do prazo regimental, quais são: Presidente: Vereador Demétrios Karol 

Lorenzini; Vice-Presidente: Vereadora Vanessa de Jesus; Primeiro-Secretário: Vereador Gustavo 

Henrique Richter; Segundo-Secretário: Vereador Celso Batista dos Santos. Na sequência, o 

Presidente solicitou à Assessoria Jurídica para proceder com o sorteio da ordem de votação. Colocada 

em votação a chapa única, respeitando a ordem do sorteio, iniciou-se pelo Vereador Clécio Jair 

Eckhardt, Vereador Gustavo Henrique Richter, Vereador Enilton de Oliveira Quadros, Vereadora 

Daiani Maria, Vereador José André Schmitt, Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur, Vereador Celso 

Batista dos Santos, Vereadora Vanessa de Jesus e Vereador Demétrios Karol Lorenzini. A Chapa Única 

foi ELEITA com 7 (sete) votos a favor dos Vereadores Clécio Jair Eckhardt, Gustavo Henrique Richter, 

Enilton de Oliveira Quadros, José André Schmitt, Celso Batista dos Santos, Vanessa de Jesus e 

Demétrios Karol Lorenzini e 2 (dois) votos contra, das Vereadoras Daiani Maria e Marni Ediza Trentini 

Ledur. A Vereadora Daiani Maria justificou seu voto contra a chapa única, relatando que em 11 de 

dezembro de 2020, além da Vereadora Marni e de sua pessoa, teve a presença de mais 5 (cinco) 

Vereadores da situação, de líderes dos partidos e do Prefeito Municipal nas dependências da Prefeitura, 

onde na oportunidade foi decidido como seria composto a Mesa Diretora nos 4 (quatro) anos, sendo o 

primeiro ano do PSDB, segundo ano do MDB, terceiro ano do PSDB  e quarto ano divididos os entre e 

o PL e o PDT. Disse que não tem bigode, mas que respeita o fio de bigode de seu pai e que a palavra 

que dá, não precisa estar assinada em papel. De igual modo, a Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur 

também justificou seu voto contrário à chapa única, dizendo que o encontro foi feito e que quando é 
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feito um acordo político dele deve ser cumprido, devendo ser honrada a palavra. O Vereador Demétrios 

Karol Lorenzini justificou seu voto a favor da chapa única, comentando que se foi quebrado algum 

acordo, foi visto nas tratativas e no andamento do ano. Disse que no início do ano, o Governo quase 

ficou insustentável com a largada da liderança e que devem continuar trabalhando para que o Município 

se desenvolva em um ambiente bom e, por isso, tomaram a decisão de montar uma chapa coesa, sem o 

pensamento de quebrar nada, mas sim, pensando no bem do Município. A chapa única tomará posse no 

dia seguinte ao término do mandato da atual Mesa Diretora, conforme artigo 11 do Regimento Interno. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA: Vereadora Vanessa de Jesus: Iniciou 

desejando boa noite a todos, saudando o Presidente, demais Vereadores, servidores da Casa, Vice-

Prefeito João Celso Führ e ao seu marido “Bira”. Parabenizou o Presidente, Vereador Gustavo Henrique 

Richter, pelo trabalho realizado em frente ao Poder Legislativo e agradeceu a Administração pelo 

excelente trabalho realizado ao longo do ano. Parabenizou, ainda, os atletas e o professor da escolinha 

Cruzeirinho que, no último domingo, foram campeões da copa integração na categoria 2011/2012. 

Parabenizou a Brigada Militar pelo belo trabalho realizado com o programa PROERD, em especial, à 

soldado Elizandra e aos alunos formandos. Agradeceu sua família e seus eleitores e desejou feliz natal 

e feliz ano novo a toda população cruzeirense. Vereador José André Schmitt: Iniciou desejando boa 

noite a todos, saudou o Presidente, Vereador Gustavo, demais colegas Vereadores, público presente e 

quem assistia de casa. Comentou acerca das melhorias na estrada denominada travessão, pedindo a 

recuperação desta via, pois, é muito utilizada por veículos de cargas e máquinas agrícolas. Sobre a 

Proposição apresentada, pediu que a Administração faça um estudo da retirada da parada de ônibus 

localizada em Boa Esperança, no acesso à Linha Sítio, alegando má visibilidade de veículos e 

caminhões. Parabenizou as colegas Vereadoras Daiani e Marni pela Proposição apresentada sobre o 

programa Avançar na agropecuária a desenvolvimento rural, mencionando que a Administração não 

pode deixar de fazer a inscrição. Parabenizou a Administração pela inauguração da praça Dona Laura e 

pela programação natalina. Parabenizou todas as equipes que participaram do campeonato municipal de 

futsal, em especial as equipes campeãs: Espumasul na categoria sub-16 e Só Funcho na categoria força 

livre. Parabenizou, ainda, a equipe do Tamoio pelo título do campeonato regional de bocha, na última 

sexta-feira. Agradeceu o Presidente Gustavo pelo trabalho realizado no ano de 2021 e desejou sucesso 

à nova Mesa Diretora. Encerrou desejando feliz natal e feliz ano novo a todos. Vereador Enilton de 

Oliveira Quadros: Iniciou saudando o Presidente Gustavo, os demais Vereadores, ao público presente 

e quem assistia de casa. Sobre a Proposição nº 162/2021, disse que trata-se de dar o direito à população 

de falar  diretamente com a Secretaria de Saúde sobre o atendimento prestado, com o intuito de melhorar 

ainda mais o trabalho. Sobre sua indicação de limpeza da área verde no bairro Glucostark, mencionou 

que seria muito importante para as crianças poderem brincar. Reforçou seu pedido sobre a construção 

de uma área de lazer no bairro Glucostark, ao lado da quadra esportiva da Escola Jacob Sehn. 

Parabenizou a nova Mesa Diretora da Câmara, bem como ao Presidente Gustavo pelo ótimo trabalho 
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realizado. Agradeceu a sua colega, Vereadora Maísa, que lhe proporcionou assumir por 30 (trinta) dias. 

Encerrou desejando feliz natal e feliz ano novo a todos. Vereador Clécio Jair Eckhardt: Iniciou 

desejando boa noite a todos, saudou o Presidente Gustavo, os demais Vereadores, público presente e 

quem assistia de casa. Falou a respeito do Projeto de Lei nº 083-01/2021 que se refere aos programas 

de incentivo à agricultura, citando que colocou-se no papel o que, antes, cada Administração fazia do 

jeito que achava melhor, sem critérios. Comentou acerca de duas questões que repercutiram bastante, 

como o teleférico, mencionando não ser contra, mas que é muito mais importante colocar esforços em 

uma ponte entre Cruzeiro do Sul e Estrela, devido Estrela ser um polo e, com a ponte, ficaria a apenas 

1 (um) quilômetro de distância. Disse que ouviu um comentário de que as pessoas poderiam ir trabalhar 

de teleférico o que, em sua opinião, não faz sentido, devido ao alto custo. Prestou sua solidariedade aos 

produtores rurais que estão enfrentando mais uma seca. Parabenizou o Tamoio pelo título regional de 

bocha. Expôs acerca dos números da covid-19, citando estar muito melhor. Parabenizou a nova Mesa 

Diretora e ao Presidente Gustavo pela condução dos trabalhos em 2021, sendo de forma brilhante, 

segundo o Vereador. Agradeceu aos Vereadores da Casa pela acolhida, em especial ao Vereador Isidoro 

por ter lhe cedido a vaga. Encerrou desejando feliz natal e feliz ano novo a todos. Vereador Demétrios 

Karol Lorenzini: Iniciou desejando boa noite a todos, aos Vereadores, Presidente Gustavo e demais 

Vereadores. Parabenizou todos os participantes do campeonato municipal de futsal, em especial os 

campeões. Parabenizou os colegas José André e Gustavo, bem como toda comunidade, pelo título do 

campeonato regional de bocha pelo Tamoio. Parabenizou todos os formandos do PROERD e a soldado 

Elizandra. Parabenizou a Administração Municipal, em especial a Secretaria de Educação, pela 

reinauguração da praça Dona Laura e pela programação natalina. Parabenizou, ainda, o ex-Vereador 

Milton pela dedicação em conseguir os recursos necessários para revitalização da praça. Explanou que 

tiveram muitas coisas boas para comemorar, citando que a Administração conseguiu fazer um belo 

trabalho em todas as áreas. Agradeceu o Vereador Gustavo pelo aprendizado como Presidente durante 

o ano e o parabenizou pela condução dos trabalhos. Acerca da eleição da Mesa Diretora, agradeceu os 

Vereadores que votaram, em especial aos dois Vereadores de oposição, dizendo que os mesmos também 

vêem que estão buscando o caminho correto. Relatou que no mês de maio ocorreu a quebra da harmonia 

do Governo, quando teve a entrega da liderança de Governo por parte da Vereadora Daiani, salientando 

entendê-la. Frisou que, em nome de sua chapa, não passaram por cima de ninguém e que acharam 

melhor formar a chapa para manter a harmonia do Governo, devido a questões ocorridas em maio. 

Explanou, ainda, que entende perfeitamente os votos contrários e que se coloca à disposição das colegas 

Vereadores. Frisou que devem continuar com seus trabalhos, mostrando seus trabalhos como 

Vereadores para fazer Cruzeiro do Sul continuar crescendo. Encerrou desejando um ótimo natal e ótimo 

ano novo a todos e desejou que em 2022 todos façam a diferença. Vereadora Daiani Maria: Iniciou 

saudando o Presidente Gustavo Richter, demais Vereadores, servidores da Casa, público presente e 

quem assistia de casa. Explanou acerca da eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, 
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mencionando que o MDB de Cruzeiro do Sul foi apunhalado pelas costas dentro da Casa Legislativa. 

Relatou que em 11 de dezembro de 2020, nas dependências do Poder Executivo, reuniram-se os 7 (sete) 

Vereadores, os líderes de partido e o Prefeito Municipal, oportunidade onde foi decidido a composição 

da Mesa Diretora para os 4 (quatro) anos da Legislatura, sendo o primeiro ano do PSDB, dizendo que 

cumpriram com a palavra pois o Vereador Gustavo está como Presidente, o segundo ano do MDB, o 

terceiro ano do PSDB e o quarto ano dividido entre o PL e o PDT. Disse que na oportunidade foi 

somente resolvido o assunto Mesa Diretora, nenhum outro assunto sendo pautado nesta reunião. Narrou 

que em fevereiro de 2021, o Prefeito a elegeu líder de governo, papel que exerceu por alguns meses e, 

por divergir a respeito de alguns projetos e algumas ideias, solicitou sua saída da liderança de governo 

por achar que não teria condições de desempenhar o papel que um líder de governo precisa. Disse que 

foi uma decisão acertada somente entre sua pessoa e o Prefeito Municipal. Dissertou que a liderança de 

governo foi assumida pelo Vereador Demétrios, o qual, na sua visão, desempenhou muito bem o papel, 

citando que no início do ano o discurso do Vereador era um e, após assumir o papel, passou a ser 

diferente. Expressou que na semana passada iniciaram as tratativas da composição da Mesa Diretora, 

pois tinham um acordo. Disse que ninguém compareceu a nenhuma reunião, citando que se a decisão 

houvesse sido trocada, o mínimo era o MDB ser avisado. Mencionou que a liderança de governo estava 

atrelada à Presidência da Câmara, o que lhe causou estranheza tendo em vista o Poder Legislativo ser 

um poder independente. Questionou se o Poder Legislativo é, mesmo, independente, se fiscaliza, vota 

projetos pensando pensando no bem da comunidade ou pensando no contra-cheque de outras pessoas 

do Executivo Municipal. Questionou se a comunidade é realmente representada pela totalidade da Casa 

Legislativa. Frisou que o papel de Vereador não é só pedir troca de lâmpadas, mas fazer o que a 

Vereadora Marni fez no dia de hoje, fazendo uma emenda que muitos pensaram em fazer mas que não 

tiveram a coragem, citando que aumentar impostos em quase 10% (dez por cento) em um cenário de 

pandemia, é contraditório. Referiu que entre tantas coisas que aprendeu, uma delas foi de ter palavra e 

que isso é necessário. Alegou que a definição da Mesa Diretora foi feita pelos Vereadores e que a 

liderança de governo nada tinha a ver com eles. Proferiu que foi ingênua, pois, em suas palavras, se o 

PSDB conseguiu dar uma rasteira no próprio companheiro, o ex-prefeito Lairton Hauschild, que diria 

que não fariam com o MDB. Disse que se hoje não estar sentado na cadeira da Presidência é o preço 

que o MDB paga por cumprir com o papel do Vereador em defender a comunidade, debater projetos, 

aceitar pedidos de vistas, está muito tranquila, pois não foi eleita para bater palmas para a 

Administração, mas sim, em representar a comunidade, debatendo e construindo ideias inteligentes. 

Finalizou desejando feliz natal, feliz ano novo e boas festas a todos e frisou que em 2022 estarão mais 

fortes, mais sábios e  lutando, sempre, por uma sociedade melhor e mais justa. Vereadora Marni Ediza 

Trentini Ledur: Iniciou desejando boa noite a todos, saudou o Presidente Gustavo Richter, os colegas 

Vereadores, ao público presente e a quem assistia de casa. Parabenizou o ex-Vereador Milton por 

conseguir a verba para revitalização da praça Dona Laura, enfatizando que o MDB é um partido forte 
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que vai atrás das coisas para o Município. Solicitou ao Prefeito que faça um Decreto de calamidade 

pública em decorrência da forte estiagem no Município, citando que os agricultores estão sofrendo 

muito e os prejuízos são incalculáveis. Relatou que na presente data estiveram em Porto Alegre reunidos 

com o Secretário Juvir Costella e com o Diretor do DAER, Luciano Faustino, sobre o programa 

Avançar, onde tiveram a informação de que Cruzeiro do Sul está habilitado ao programa e que 

certamente será contemplado com o valor para continuação da pavimentação da Rua Nicolau Zart. 

Agradeceu aos colegas Vereadores pela aprovação da Proposição sobre o programa Avançar na 

agropecuária e desenvolvimento rural, dizendo que o setor primário representa muito para o Município, 

devendo ser dada uma atenção especial. Explanou que, em sua opinião, o Município deve fazer a 

inscrição em todos programas lançados pelo governo estadual, pois, desta forma, há chance de concorrer 

e trazer verbas para a cidade, independente da área. Sobre a Proposição das artesãs, disse que a 

finalidade é incentivar e valorizar o lindo trabalho realizado pelas mesmas e, como sugestão, fica o 

espaço em frente a Casa do Morro. Comentou que na última semana participou do Seminário Nacional 

de Legislativos Municipais promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, na cidade de 

Encantado, sob o tema como construir cidades colaborativas. A respeito do Projeto de Lei nº 078-

01/2021 que trata da atualização de cálculos de tributos municipais para o ano de 2022, disse que sua 

sugestão de fazer uma emenda ao projeto é em função do alto percentual de 9,8% (nove vírgula oito por 

cento), em um momento em que a economia está tentando se recuperar. Afirmou não ser contra o 

aumento, mas que é possível ajustar o índice. Relatou que no ano de 2021 o aumento do IPTU foi de 

3,5% (três vírgula cinco por cento) e que para 9,8% (nove vírgula oito por cento) é uma grande 

diferença. Narrou, ainda, que o aumento do salário mínimo foi de 5,26% (cinco vírgula vinte e seis por 

cento) e o IPCA um aumento acumulado de 8,24% (oito vírgula vinte e quatro por cento), além de 

aumentos da gasolina, diesel e gás de cozinha. Expôs que se não houvessem problemas no Município, 

no atendimento à população, seria uma situação, mas que não é a realidade, citando a falta de transporte 

público, a falta de medicamento e de fraldas nos postos de saúde, as sociedades do interior que não 

tiveram qualquer tipo de isenção ou parcelamento de seus tributos, como exemplo. Comentou que 

existem gastos desnecessários, como R$10.000,00 (dez mil reais) gastos em show pirotécnico na 

reinauguração da Casa do Morro, conforme empenhos. Disse que teve a informação que o show 

pirotécnico seria um patrocínio, o que não procede. Manifestou sua indignação e decepção em relação 

a eleição da Mesa Diretora para o ano de 2022, mencionando que os Poderes Legislativo e Executivo 

são independentes e harmônicos entre si, cada um fazendo de sua maneira, mas, convivendo 

harmoniosamente para o bem da sociedade. Expôs que ter opiniões divergentes, não significa ser 

contrário ou oposição, o que não ocorre, segundo a Vereadora, na atual Administração. Frisou que os 

Vereadores participaram de uma reunião em 11 de dezembro de 2020 na Prefeitura Municipal, onde foi 

tratado acerca da Mesa Diretora de 2021 a 2024 e todos concordaram acerca da formação. Disse que 

pelo acordo, o MDB estaria na Presidência no ano de 2022, o que não foi cumprido pelos partidos da 
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coligação. Manifestou que tem como princípio de vida que a palavra dita entre homens e mulheres têm 

peso e é de fé e que, ter nome é melhor que ter dinheiro no banco, pois poder andar por todo comércio 

sem ter dinheiro e, sim, crédito, é tudo. Desejou um ano de sucesso para a nova Mesa Diretora que foi 

escolhida e muita atitude para encarar os desafios que, segundo  a Vereadora, daqui para frente irão vir. 

Desejou um feliz natal e um ano novo com muita luz, saúde e prosperidade a todos e deixou um abraço 

especial a sua família, principalmente a seu esposo e filhos que sempre lhe apoiaram e foram 

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

Presidente Gustavo, demais Vereadores, servidores da Casa, ao público presente e quem assistia de casa. 

Agradeceu ao Presidente Gustavo pelo belíssimo trabalho realizado em frente a Câmara de Vereadores 

no ano de 2021 e desejou sucesso a nova Mesa Diretora, em nome do Vereador Demétrios. Comentou 

que não iria tocar no assunto da Mesa Diretora, pois não fez parte das tratativas, mas que, desde o 

momento que a Vereadora Daiani citou o PSDB, fez uma afronta à sua pessoa também, dizendo que 

sempre respeitou as pessoas e não é de apunhalar ninguém. Disse, ainda, que a Vereadora mencionou 

que o PSDB havia apunhalado o MDB e que a mesma não foi bem em sua colocação, pois, segundo ele, 

não foi o PSDB que deixou o ex-prefeito Lairton fora do governo. Expôs que entende a indignação e 

que respeita a todos, mas que apontar diretamente o PSDB não é correto pois as tratativas foram em 

mais partidos. Parabenizou a Administração pelo primeiro  ano de mandato, citando que com todas as 

dificuldades, tentou atender toda a comunidade cruzeirense da melhor forma. Parabenizou os 

participantes do campeonato municipal de futsal, em especial os campeões. Parabenizou o Tamoio pelo 

campeonato regional de bocha. Desejou um feliz natal e um próspero ano novo a todos. Presidente, 

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

Daiani Maria, os demais Vereadores, servidores da Casa e demais pessoas. Agradeceu a confiança dos 

colegas Vereadores que lhe deram a oportunidade de presidir a Casa no ano de 2021 e ressaltou o 

respeito dentro do Poder Legislativo no decorrer do ano. Agradeceu aos servidores da Casa pelo 

belíssimo trabalho, não medindo esforços nas demandas trazidas pelos Vereadores, bem como, o 

trabalho dos Vereadores. Desejou um bom trabalho à nova Mesa Diretora, em nome do Vereador 

Demétrios, e que não entrará no mérito da eleição, dizendo que cada um deve saber o que faz. 

Mencionou que espera que a Mesa Diretora realize um excelente trabalho no próximo ano. Parabenizou 

a escola Cruzeirinho que sagrou-se campeã na categoria 2008/2009 e 2011/2012. Parabenizou, ainda, 

as equipes participantes do campeonato municipal de futsal, em especial aos campeões. Por fim, 

parabenizou a equipe do Tamoio pelo título do campeonato regional de bocha, o qual fez parte. Desejou 

um feliz natal e um próspero ano novo a toda comunidade cruzeirense. Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente, Vereador Gustavo Henrique Richter, encerrou a Sessão e convidou a todos para a Sessão 

Ordinária a realizar-se no dia 02 (dois) de fevereiro de 2022, quarta – feira, no horário das 18 horas 30 

minutos (dezoito horas e trinta minutos).  
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