
ATA Nº 002/2022 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de fevereiro 2022 (dois mil e vinte e dois), às 18 horas e 

30 minutos (dezoito horas e trinta minutos), na sala de Sessões da Câmara de Vereadores 

de Cruzeiro do Sul, com a presença de 9 (nove) Vereadores, sendo eles: Celso Batista dos 

Santos; Daiani Maria; Demétrios Karol Lorenzini; Gustavo Henrique Richter; Isidoro 

José Weschenfelder; José André Schmitt; Maísa Aparecida Siebenborn; Marni Ediza 

Trentini Ledur e Vanessa de Jesus, reuniu-se ordinariamente o Poder Legislativo. O 

Presidente DEMÉTRIOS KAROL LORENZINI iniciou a Sessão saudando a todos e 

invocando o nome de Deus. Na sequência, foi apreciada a ATA Nº 001/2022 da Sessão 

Ordinária de 02 de fevereiro de 2022. Os Vereadores receberam as ATAS com 

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

UNANIMIDADE. EXPEDIENTE: Indicação nº 007/2022 de autoria da Vereadora 

Maísa Aparecida Siebenborn, indicando que a Administração Municipal, que proceda na 

instalação de placa indicativa de sinalização na rua Lorenz Theves no bairro Cascata. 

Justificou como medida de segurança e informação, tanto para os cidadãos de Cruzeiro 

do Sul, como para as pessoas que se deslocam ao nosso município a lazer ou a trabalho. 

Resultando em aspecto positivo para a nossa cidade, no que se refere a organização das 

vias públicas. Indicação nº 008/2022 de autoria do Vereador Gustavo Henrique Richter, 

indicando que a Administração Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços 

Urbanos, proceda com roçada nas ruas Relindo Dullius e João Schardong, no bairro Passo 

de Estrela. Justificou, tendo em vista que a vegetação está invadindo ambas as vias. 

Indicação nº 009/2022 de autoria do Vereador Gustavo Henrique Richter, indicando que 

a Administração Municipal, através do Setor de Trânsito, estude a viabilidade de instalar 

um redutor de velocidade na Rua Brasilino Coutinho, no bairro Passo de Estrela. 

Justificou, tendo em vista o perigo constante que os pedestres correm. Indicação nº 

010/2022 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, indicando que a 

Administração Municipal, através do setor competente, realize a manutenção das 

estradas, limpeza de valetas e colocação de material, das seguintes vias: Linha Conceição, 

Boa Esperança e Linha Sítio. Justificou, por estarem em péssimas condições de uso. 

Indicação nº 011/2022 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn indicando 

que a Administração Municipal, através do setor competente, proceda na colocação de 

uma parada de ônibus coberta na rua Padre Afonso Weiler em frente ao campo do 

Laurinha. Justificou, que o ponto de ônibus já existe, faltando somente a colocação da 



parada de ônibus coberta para dar proteção aos usuários deste transporte. Sendo que hoje 

os usuários estão sujeitos as intempéries do tempo. Indicação nº 012/2022 de autoria do 

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

do setor competente, que faça um bueiro e a canalização das aguas provindas da rua, em 

frente à casa da Fernanda Couto, na boa Esperança Baixa. Justificou, que existe um 

buraco em frente à residência, causando risco de acidentes. ORDEM DO DIA:  Projeto 

de Lei nº 104-02/2022 do Poder Executivo que CRIA CARGOS DE PROVIMENTO 

EFETIVO NO QUADRO DE MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO 

DOS UL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão o Vereador Demétrios 

Karol Lorenzini enalteceu o trabalho do Executivo na busca por professores, pois falta 

professores e que no ano anterior foram em busca e conseguiram a contratação 

emergencial de alguns. Colocou que a educação sempre precisa ser priorizada e 

importante a contratação de mais profissionais. Em votação, o Projeto foi APROVADO 

POR UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA.  Projeto de Lei nº 105-

02/2022 do Poder Executivo que AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO 

SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Não houve discussão acerca do 

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

MAIORIA ABSOLUTA. Projeto de Lei nº 106-02/2022 do Poder Executivo que CRIA 

CARGO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO QUADRO DE 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO 

SUL. Em discussão a Vereadora Daiani Maria destacou sobre o projeto que é algo que os 

pais vêm pedindo a bastante tempo, acredita que os motoristas também estejam 

satisfeitos, ressaltou que no ano anterior aconteceram diversos episódios com as crianças 

no retorno as aulas, comentou que os pais ficam preocupados se o seu filho chegou bem 

ou não. Acredita que este investimento que a Educação está fazendo, é olhar para as 

famílias, para as crianças, para os profissionais que conduzem os veículos, para as 

professoras, ressaltando que este monitor vai auxiliar na entrada e na saída do ônibus, 

onde muitas vezes tem crianças que não alcançam nem o primeiro degrau. Afirmou ter 

certeza de que os pais ficaram mais tranquilos quando seus filhos estarão indo para a 

escola. A Vereadora Marni E. Trentini Ledur, saudando a todos dizendo Boa noite, 

complementou o que a colega Daiani Maria disse, que é uma solicitação antiga, e que a 

aprovação deste projeto deixa todos mais tranquilos, o motorista, que pode fazer apenas  

sua função, que é conduzir o ônibus, os pais ficam mais tranquilos, pois sabem que as 

crianças ficarão sentadinhas no ônibus até a escola, comentou que as vezes os maiores 



ficam andando de um lado para outro, achando que isso é bobagem, os pequenos por 

inocência também não ficam sentados, e ressaltou que o município fica resguardado de 

qualquer problema que possa acontecer se alguma criança cai no ônibus e se machuca, ou 

na hora de subir no ônibus, quando alguns não alcançam, e as crianças que tem deficiência 

e têm dificuldades em subir no ônibus. Afirmou que este monitor vai ser muito importante 

para a rotina de todos envolvidos no processo. A Vereadora Vanessa de Jesus parabenizou 

a Administração Municipal pelo belo projeto que vai deixar muitos pais descansados e 

que seus filhos vão chegar bem na escola. O Vereador Demétrios Karol Lorenzini 

complementou sobre a entrada do projeto ser muito legal, comentou que seu filho com 4 

anos já saia de São Rafael e ia para o 25 (Vinte e cinco) de ônibus, sozinho, comentou 

que ele como pai era uma apreensão no início, e como a colega Vanessa e as demais, os 

pais podem ficar mais tranquilos, e que o Executivo com o apoio do Legislativo, estão 

investindo na educação. Comenta que talvez alguns possam criticar, para que isto, mas 

comenta que muitos vão ficar mais tranquilos. Ressalta que isso é evoluir, e que em 

muitos outros países isso é cultural, ressaltando ser um avanço. E comenta achar 

importante que outros municípios a volta de Cruzeiro do Sul, também tenham esta 

evolução. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE POR 

MAIORIA ABSOLUTA.  Projeto de Lei nº 107-02/2022 do Poder Executivo que 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO DE CEDÊNCIA 

DE ESTAGIÁRIOS COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL. Em discussão a Vereadora Marni E. Trentini Ledur colocou que 

ficou em dúvida quanto o processo seletivo na escolha dos estagiários, se vai ser feito por 

banco de currículos na Prefeitura ou como funciona essa escolha, já que vai ser bancado 

pelo Poder Executivo Municipal, que a bolsa auxilio vai ser paga pela Administração. O 

Vereador Demétrios Karol Lorenzini colocou que acredita que seja pelo Fórum, pela 

Comarca, que esse processo seja organizado pelo Poder Judiciário, ressalta que é pelo que 

tem conhecimento. Pediu a ajuda da Assessora Jurídica Tamires Bottega, onde ela 

esclareceu que a escolha será através de currículos. O Vereador Demétrios Karol 

Lorenzini colocou que a Prefeitura faz, e que anteriormente não foi discutido sobre esse 

processo na reunião da Comissão de Constituição e Justiça. A Vereadora Marni E. 

Trentini Ledur coloca que então os estagiários enviam os currículos. O Vereador 

Demétrios Karol Lorenzini coloca que é um projeto simplificado. A Vereadora Marni E. 

Trentini Ledur continua que então seria escolhido pela Assessoria Jurídica da Prefeitura. 

O Vereador Demétrios Karol Lorenzini comenta que é tudo regulamentado dentro dos 



tramites legais.  Em votação, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE POR 

MAIORIA ABSOLUTA. MOÇÃO Nº 001/2022 de autoria de todos os vereadores FOI 

APROVADA POR UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Proposição nº 

010/2022 de autoria Da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, solicitando a 

Administração Municipal, através do setor competente, que através de pedidos de 

praticantes de FUTVOLEI e VOLEI DE AREIA, venho apresentar a presente solicitação, 

que seja construída uma cancha de areia no Parque Poliesportivo, com espaço ampliado 

para duas quadras. Justificou esse pedido, permitir a pratica de esportes simultaneamente 

e o envolvimento de mais atletas. Contribuindo com a inclusão social e qualidade de vida 

para a população, em especial para os jovens que estão ansiosos aguardando a obra. 

Esporte é saúde. Saúde é vida. Vida é o bem maior. A autora não teve comentários 

adicionais. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. 

Proposição nº 011/2022 de autoria da Vereadora Vanessa de Jesus, solicitando que a 

Administração Municipal, através do setor competente, faça um estudo com o quadro 

técnico do município, acerca da possibilidade de reformar/auxiliar na reforma de casas de 

munícipes com baixa renda comprovada, em especial nos bairros Vila Zwirtes e Passo de 

Estrela. Acredita que deve ser papel do poder público promover programas de construção 

de moradias e melhorias das condições habitacionais. A autora comentou que fez está 

proposição no ano de 2021, e pediu que a Administração coloque um profissional, para 

fazer visitas aos bairros, não só a Zwirtes e o Passo de Estrela, mas os outros bairros que 

também necessitam de ajuda, ressalta que tem muitos moradores que recebem um salário 

mínimo e não conseguem comprar nem uma dúzia de tabuas, pois não sobra.  Em votação, 

a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 012/2022 de 

autoria do Vereador José André Schmitt, solicitando que a Administração Municipal, 

através do setor competente, estude a viabilidade da implantação de uma praça de lazer 

para crianças, bem como uma academia de ginastica ao ar livre junto ao Loteamento Fick, 

no bairro Cascata. Justificou o pedido, necessária esta instalação, uma vez que os 

moradores do referido não possuem um espaço adequado para que as crianças e os 

adultos, realizem atividades recreativas e físicas em local apropriado e seguro, primando 

pela saúde e bem-estar de todos. O autor não teve comentários adicionais. Em votação, a 

Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 013/2022 de 

autoria do Vereador Gustavo Henrique Richter, solicitando que a Administração 

Municipal, através do setor competente, faça a manutenção da quadra de esportes do 

bairro Passo de Estrela, principalmente do telhado, pois quando chove acaba molhando a 



quadra. Justificou devido a intenção de fornecer um local mais adequado aos moradores 

para a prática de esportes. O autor não teve comentários adicionais. Em votação, a 

Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 014/2022 de 

autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, solicitando que a Administração 

Municipal, através do setor competente, a instalação de postes de iluminarias na Prainha, 

onde se tem acesso ao Rio Taquari. Justificou, o uso noturno da Prainha por parte da 

população, e presando pela segurança dos mesmos. O autor comentou que foi feito um 

belo trabalho na Prainha, aos presentes nesta sessão, estão alguns envolvidos na 

manutenção do local, ressaltou a instalação de uma nova rampa, instalação de banheiros, 

de churrasqueiras. Ressaltou que muitos vem usando de má conduta, principalmente à 

noite, exemplificou dizendo que estão quebrando vasos, estragando as churrasqueiras. 

Colocou que muitas pessoas usam a Prainha a noite, alguns colocam seus barcos no rio, 

e voltam a noite, e até por aproveitamento do local a noite pela população. Ressaltou de 

pedir a Brigada Militar a dar uma volta por lá a noite, para garantir a segurança de quem 

estiver fazendo uso e garantir que o local não seja vandalizado. Em votação, a Proposição 

foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 015/2022 de autoria da 

Vereadora Marni E. Trentini Ledur, solicitando que a Administração estabeleça pontos 

de coleta de embalagens de vidros em pontos estratégicos e de fácil acesso às pessoas. 

Além de muito cuidado, o vidro requer atenção e destino certo ao ser descartado. Dentre 

todos os caminhos, a coleta seletiva de vidro deve ter atenção redobrada, pois pode causar 

ferimentos por quem joga o vidro fora, como também por aquele que o recolhe. Não se 

devem jogar os cacos de vidro em uma sacola plástica, como é feito com outros resíduos. 

O plástico não é resistente ao vidro, podendo causar sérios acidentes como cortes na pele. 

Mesmo fora de casa, o vidro continua sendo um perigo, podendo machucar coletores de 

lixo e animais. Por isso é de extrema importância o descarte correto e a coleta seletiva 

desse tipo de material. Sugeriu disponibilizar tonéis ou lixeiras específicas com a 

identificação exclusiva para descarte de vidro nas comunidades, nas dependências do 

Poder Público e até nas escolas. A autora comentou sobre uma reunião com algumas 

mulheres na Câmara, que trabalham com um projeto de reciclagem aqui na cidade de 

Cruzeiro do Sul, onde foi colocado informações do projeto, onde atuam, como 

começaram, e ao qual os vereadores foram convidados a conhecer seu local de trabalho 

no último sábado dia 12 (doze) de fevereiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), ao qual a 

Vereadora Marni foi conhecer. Ressaltou que ficou encantada com o projeto delas, de tal 

forma como começaram, e o objetivo final do projeto. Ressalta que ao conhecer o projeto, 



se deu por conta de que não faz a separação do lixo corretamente. Ressaltou que no local 

é tudo muito organizado e separa corretamente, mas que o local ao qual estão fazendo 

uso, está muito pequeno e é antigo. Ressaltou que se separássemos nosso lixo 

corretamente, isso facilitaria o trabalho delas na hora de colocar cada coisa em seu devido 

lugar e que também ajuda mais as crianças do nosso município, ao qual elas destinam a 

verba que ganham. Colocou também, que as meninas ressaltaram a questão do vidro, que 

muitas vezes as pessoas não descartam corretamente, podendo ocasionar acidentes e 

acabar machucando alguém na hora da separação do lixo, colocou que o vidro deveria ser 

descartado separadamente, em um recipiente forte e exclusivo para vidros, pois na 

reciclagem o vidro não agrega. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR 

UNANIMIDADE. Proposição nº 016/2022 de autoria de todos os Vereadores, 

solicitaram que à Administração Municipal, que avalie a viabilidade de realizar um 

convênio com a Associação dos Universitários de Cruzeiro do Sul. A presente proposição 

visa solicitar que seja estabelecido diretrizes para firmar convênio entre o Município de 

Cruzeiro do Sul e a Associação dos Estudantes Universitários de Cruzeiro do Sul, a fim 

de que a entidade possa retornar a prestar serviços, especialmente de transporte para os 

munícipes universitários que dele necessitam. Assim, como forma de incentivo a 

educação superior, é que vimos através da presente proposição, propor a concessão da 

subvenção à associação acima citada, para atenuar o custo dos universitários com o 

transporte até as faculdades, buscando auxiliar ou possibilitar que um maior número de 

munícipes conclua cursos de nível superior, pois se sabe que esses já necessitam suportar 

integralmente as demais despesas dos mesmos, com mensalidades, livros, etc. Em 

comentário a Vereadora Daiani Maria ressaltou que em 2016 foi feito o último repasse a 

Associação dos Estudantes e, que  desde 2018 a Associação está parada, e que uma 

estudante universitária procurou ela, assim como aos demais colegas vereadores, e que 

assim se juntaram para propor essa ajuda ao município, e sabendo que está desativada a 

Associação dos Estudantes, precisam de toda a documentação, onde já está em mãos do 

ex-presidente, e coloca que acredita, que com a ajuda da Assessoria Jurídica, de todos os 

Vereadores, consigam auxilia-los, ressaltando que quando se começa na faculdade, 

muitos ficam perdidos com esse tipo de situação, mas que é de extrema importância os 

Vereadores e a Administração Municipal ajudar. A Vereadora Marni E. Trentini Ledur 

complementou dizendo que tudo tem um começo, que depois de um tempo as coisas se 

tornam mais fáceis, falou que sabe que a mensalidade é pesada, sem contar outros gastos 

que o universitário tem, que qualquer auxilio que conseguem ajuda muito. Comentou que 



talvez pelo fato da pandemia, os universitários tendo aulas em casa, não precisaram mais 

deste auxilio. E acredita que os vereadores podem ajudar, indo em busca deste auxilio 

novamente. O Vereador Demétrios Karol Lorenzini finalizou dizendo que quando todos 

os vereadores estão incluídos na mesma causa fica mais fácil, e que o Executivo perceba 

que a causa é séria, que estão propondo ao Executivo se empenhar na questão. Ressalta 

que é importante sim, investir nestas pessoas. E coloca que é bonito quando todos os 

Vereadores apoiam uma causa, e que isso o deixa contente.  Como todos os Vereadores 

assinaram, declaro a Proposição APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 

017/2022 de autoria da Vereadora Daiani Maria, solicitando que à Administração 

Municipal que recoloque as tabelas de basquete, goleiras, bem como as estruturas 

metálicas e cercado da quadra existente no Parque Poliesportivo Municipal. 

Considerando que o Parque Poliesportivo é um espaço direcionado a prática esportiva e 

de lazer e que é frequentado por um número considerável de munícipes, dentre eles, 

crianças, adolescentes e jovens, necessário se faz, a recolocação das redes de proteção da 

parte esportiva do local (quadra de basquete e quadra de futebol), tendo em vista que 

foram retiradas para realização da Expo Cruzeiro no ano de 2019 e até o momento do 

protocolo presente, não haviam sido recolocadas. Referidas redes de proteção, garantem 

a segurança de quem está praticando esporte e sobretudo, garantem a segurança de quem 

está caminhando e praticando lazer no local, pois não correm o risco de ser atingidas 

acidentalmente pelas bolas. A quadra de basquete e futebol é, praticamente, único lugar 

para a prática de esporte da comunidade nesta modalidade, tendo em vista que diversas 

pessoas utilizam o local para se exercitarem diariamente. Ainda ressaltou, que a maneira 

em que a quadra do Parque Poliesportivo se encontra atualmente tem se tornado local de 

perigo para as pessoas que o frequentam, devido ao fato de suas estruturas estarem em 

péssimas condições de uso. A autora não teve comentários adicionais. Em votação, a 

Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 018/2022 de 

autoria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, solicitando que a Administração 

Municipal através do setor de trânsito, estude a implementação de um redutor de 

velocidade na Rua Felipe Eckert, nas proximidades da curva que antecede a rua 19 de 

Agosto, no Loteamento Kronbauer. Justificou tal pedido, pois moradores das ruas acima 

citadas estão preocupados com a alta velocidade dos carros que por lá trafegam, causando 

risco de acidentes, atropelamento e demais intercorrências.  Ficando à disposição do 

departamento de trânsito para juntos fazerem uma visita técnica ao local, se assim 

considerarem oportuno. O autor não teve comentários adicionais. Em votação, a 



Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Pedido de Renúncia nº 001/2022 

do Vereador Gustavo Henrique Richter, renunciando o cargo de Primeiro - Secretário da 

Câmara de Vereadores, por motivos de ordem pessoal a contar de 17 de fevereiro. Em 

votação, o PEDIDO DE RENÚNCIA FOI APROVADO POR UNANIMIDADE.  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA TRIBUNA: Vereador Gustavo Henrique 

Richter: Iniciou desejando boa noite a todos, saudando o presidente Demétrios, demais 

colegas vereadores (as), público presente, servidores da casa, e aos que acompanham 

pelas redes socias. Comentou a respeito da bocha, que a equipe a qual participava ficou 

vice-campeã, e os parabenizou, assim como a equipe do vinte e dois de Novembro que 

ficou Campeã. Colocou também, que tem que lembrar de todas as equipes que 

participaram do campeonato.  Falou sobre sua indicação de roçada, na rua Relindo Dullius 

e na João Schardong, pedido feito por moradores a algumas semanas atrás, ressalta ser 

por questões de segurança, para quem trafega, e questão de visibilidade, pois em alguns 

pontos da via serem em curva acentuada. Pediu ao setor de transito, um redutor de 

velocidade na Brasilino Coutinho, sendo um pedido antigo, onde moradores relatam que 

principalmente nos finais de semana fica perigoso, por parte de motoristas que acabam 

não respeitando o limite de velocidade do local. Falou sobre sua Proposição, a 

manutenção da quadra de esportes do Passo de Estrela, ressaltou que desde a gestão 

anterior vêm pedindo que fechem e tornem um ginásio de esportes, mas infelizmente isso 

ainda não aconteceu. Ressaltou o ponto principal sendo o telhado, onde no último final 

de semana, um adolescente resvalou e caiu e uma possa de agua, resultando em três dentes 

quebrados e seis pontos no queixo, onde foi cobrado pelos moradores. Explicou que 

aproveitou o espaço e pediu para a Administração fazer algo pelo local, uma manutenção, 

e ainda colocou que pode acontecer algo pior, do que já aconteceu. Falou sobre a 

Proposição de autoria de todos os vereadores, que na gestão passada já havia sido 

procurado e colocado sobre está causa, mas que não obteve êxito. E que agora estão com 

a mesma causa novamente e espera que junto com o Poder Executivo, consigam resolver 

as questões burocráticas, deixar a documentação em dia, para que os universitários 

possam ser beneficiados com o transporte. Complementou que quando se trata de 

educação, deve se dar todo o apoio. Finalizou dizendo que teve uma boa notícia, sobre 

abertura de crédito, uma emenda parlamentar do deputado Daniel do PSDB de Pelotas, 

no valor de R$250 mil, ressaltou que no ano anterior ele já havia destinado R$100 mil, 

para a área da saúde e custeio, R$100 mil para o auxílio Covid-19, e que no dia em 

questão, estaria disponibilizando mais R$100 mil para a área da saúde no nosso 



município, totalizando R$550 mil reais para o município. Agradeceu o Deputado pela 

presença, pelo apoio e ajuda, e disse que espera juntamente com a comunidade, apoiar 

não só ele, mas todos os deputados que já ajudaram nossa cidade. Vereadora Daiani 

Maria: Iniciou saudando o presidente Demétrios, os colegas vereadores (as), 

funcionários da casa, em saudação especial a nova colega Natália, as pessoas que 

prestigiam as sessões, dizendo que fica feliz ao ver a casa cheia, colocando ser importante 

quando a comunidade se interessa no que é discutido nas sessões, saber o que cada um 

fez e faz, e ao público de casa. Falou sobre a contratação de um monitor no transporte 

escolar infantil, colocando que já havia feito um pedido no ano anterior, ressaltando a 

tranquilidade dos pais, segurança dos alunos, tranquilidade dos motoristas. Colocou que 

poderiam colocar algum servidor já existente, mas infelizmente, foi visto juridicamente 

que isto não seria possível, por ser desvio de função. Ressaltou ser uma vitória da 

Comunidade este seu pedido ter virado lei e ser aprovado. Falou dos pedidos do 

Legislativo, que quando é atendido pelo Executivo, fica muito contente, pois sabe que o 

Legislativo traz sugestão muitas vezes da população. Agradeceu a Administração 

Municipal, e em especial a Secretária da Educação, por estarem pensando juntamente 

com todos os envolvidos neste projeto. Colocou sobre a luta dos universitários para 

conseguir ajuda com o transporte. Falou que foi a Amanda que a procurou, pedindo ajuda 

para reativar a Associação dos Estudantes. Ressaltou que ficou feliz que todos os 

vereadores abraçaram a causa. Comentou que já foi universitária e sabe os custos que se 

tem. Pediu se algum universitário tem interesse em fazer parte da Associação. Colocou 

será feita uma reunião para definir tudo para reativar a Associação. Ressaltou sobre sua 

proposição, ser um pedido feito por ela mesma no ano anterior, sobre a quadra de esportes 

no parque Poliesportivo. Colocando que pode ser perigoso alguém se ferir com as boladas 

dos jogadores. Sobre a Moção que foi aprovada, falou sobre o apoio dos colegas 

vereadores, ressaltando a Educação Física é de estrema importância para os alunos. 

Colocou sobre as aulas de futebol que o município dispõe as crianças, ressaltou que este 

ano iniciaria aulas de vôlei também. Vereador Isidoro José Weschenfelder: Iniciou 

saudando ao Sr. Presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, em especial aos 

funcionários municipais presentes, colocou do trabalho de grande valia que fazem por 

nossa cidade, e ao público de casa. Falou sobre a Proposição do colega vereador Gustavo, 

que também havia recebido uma ligação acerca do acontecido com o adolescente, falou 

que lembra que já havia sido encaminhado o pedido pelo colega no ano anterior, colocou 

que é algo que precisa ser resolvido com urgência, pedindo uma atenção a Administração 



Municipal. Falou sobre o transporte para os universitários, um pedido abraçado por todos 

os vereadores, que também foi do ano passado, que a Amanda também o procurou. 

Ressaltou sobre a importância de dar andamento neste projeto, para beneficiar esses 

estudantes. Colocou sobre a iluminação da Prainha, sobre a restauração do local, que a 

Secretária de Obras fez uma melhoria na estrada. Colocou sendo um ponto turístico para 

a cidade. Falou que passou em frente ao projeto no bairro Cascata, no mesmo dia, e que 

viu os diretores e funcionários no sol quente, com inchadas na mão, varrendo, e ressaltou 

ficar contente por ver pessoas envolvidas fazendo melhorias no local. Mas que ao mesmo 

tempo ficou triste, pois observou que o telhado está com problemas, alguns brinquedos 

estão em péssimas condições, podendo machucar quem for usar. Ressaltou que alguém 

da comunidade, não quis citar nomes, se dispôs a ir lá e arrumar os brinquedos. Colocou 

que o cercado está em péssimas condições, e propôs que a Administração Municipal, faça 

a manutenção do local. Parabenizou o Esporte Club Vinte e Dois de Novembro pelo título 

na bocha, e Esporte Club Independente pela Vice-Liderança na bocha, ressaltou que foi 

uma disputa de alto nível e que tudo ocorreu bem. Agradeceu ao Secretário de Estradas e 

os funcionários públicos, pelo exímio trabalho na Rua Irmãos Werle, ressaltando que 

ficou em perfeitas condições. Solicitou que seja concluída a rua Theobaldo João 

Schneider, ressaltando que falta colocar material, bueiros, desobstruir bueiros entupidos, 

principalmente em frente à residência do Eduardo Mallmann, pois é muito estreito e tem 

risco de acidentes. Falou sobre sua Indicação de colocação de bueiro em frente à 

residência da Fernanda Couto, que todo o escoamento do morro foi para dentro de sua 

residência, ressaltando que já havia feito um pedido no ano de 2021, e pedi que desta vez 

seja atendido. Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn: Iniciou saudando o presidente 

da Câmara, aos colegas vereadoras e vereadores, aos servidores da casa, ao público 

presente, ao público de casa. Falou sobre sua solicitação para instalação de mais uma 

quadra de areia no parque Poliesportivo, atendendo à solicitação de praticantes de 

Futevôlei e vôlei de areia, comentou sobre os benefícios do esporte para a vida. Colocou 

que foi visitar o museu do Vô Lauro, juntamente com a Aline Moreno, Coordenadora do 

Turismo, na Vila Célia, citou a trajetória do Lauro Kolling pela Prefeitura Municipal de 

Cruzeiro do Sul, e que agora está se dedicando na construção de um museu, citou algumas 

coisas que já possui no museu, ressaltou que foi muito bom voltar no tempo em sua visita 

ao museu, assim parabenizou ao Sr. Lauro kolling, sua filha Sandra, Vanderlei e Patrícia 

aos demais envolvidos da família, e agradeceu por terem aberto as portas para visitar e 

por colocar o museu a disposição para visitação da comunidade. Colocou que Cruzeiro 



do Sul está passando por dois momentos tristes, primeiro a estiagem que está 

prejudicando os agricultores e produtores rurais, falou que a Administração Municipal 

decretou Estado de Situação de Emergência e está socorrendo os agricultores, citando o 

que fizeram. Colocou sobre a enorme perda, e espera que o Governo do Estado e o 

Governo Federal se sensibilize e venham a atender nosso município, ajudando essa classe 

trabalhadora. Comentou sobre a manifestação em frente a Secretária Estadual da 

agricultura, pecuária e desenvolvimento rural em porto Alegre, cobrando medidas do 

Governo Federal e Estadual, para diminuir os efeitos causados pela estiagem causadas no 

rio Grande do Sul. Citou algumas medidas. E o outro problema, citou o Pedágio, que 

atormenta a cidade a vinte e três anos, e que agora o Governo do estado quer castigar a 

cidade por mais trinta anos. Citou que os outros municípios vizinhos e que estão ligados 

na RS453 não estão se importando, pois vão entrar na divisão e receber os impostos. Falou 

dos 600 cartões de isenção, que infelizmente deixarão de existir. Comentou do valor a 

R$9,00 fazendo que muitos optem por utilizar o desvio, levando prejuízos para a 

população cruzeirense, citou alguns prejuízos. Acredita que tenham que tomar atitudes 

drásticas referente ao pedágio, e que Cruzeiro do Sul precisa deixar bem claro que não 

quer mais o pedágio. Presidente da Câmara, Demétrios Karol Lorenzini: Iniciou 

desejando boa noite a todos, saudando os colegas vice-presidente, todos os servidores 

presentes, público em geral, saudou em especial a nova servidora Natália, desejou que 

seu trabalho seja executado com muito êxito, e também agradeceu os trabalhos do antigo 

Assessor Alan, que estava sempre à disposição dos vereadores, realizando um ótimo 

trabalho. Parabenizou os amigos da bocha, os colegas vereadores que participam e 

apoiam, ao vinte e dois de novembro pelo título de campeão, e aos demais que 

participaram. Falou sobre as proposições feitas no ano de dois mil e vinte um, para a volta 

dos campeonatos aqui no município. Comentou que o campeonato Municipal de futebol 

não vai acontecer devido à falta de times necessários para a competição, ressaltando que 

ficou triste com essa situação. Comentou que hoje em dia, são poucas pessoas que se 

interessam em ajudar as comunidades, principalmente quando tem esses eventos. Colocou 

que acha importante, cada vez mais trazer pessoas para trabalhar pela comunidade. 

Reforçou para que todos os vereadores assumam o papel, tomem a frente na questão do 

auxílio dos estudantes. Colocou sobre o que a vereadora Daiani falou, que irão deixar as 

portas da casa aberta, que a Assessoria vai estar à disposição dos estudantes universitários, 

ressaltando a Associação dos estudantes ser muito importante. Falou sobre sua 

Proposição, do redutor de velocidade, que se faz necessário devido a alta velocidade dos 



veículos, ressaltando que a melhoria da estrada ficou em perfeitas condições, e que com 

isso os condutores dos veículos acabam trafegando em maior velocidade. Finalizou 

agradecendo todos os professores, que no dia quatorze de fevereiro de dois mil e vinte 

dois iniciaram o ano letivo, esses da Educação Infantil, e que os demais iniciarão na 

próxima semana, agradeceu pela escolha de trabalhar com a educação, e desejou um 

ótimo ano de trabalho, muita sabedoria e muita paciência. E desejou boa noite e uma 

ótima semana aos presentes e ao público de casa. Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente, Vereador Demétrios Karol Lorenzini, encerrou a Sessão e convidou a todos 

para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia 02 (segundo) de fevereiro de 2022, quarta – 

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

 

SALA DE SESSÕES DA CÂMARA DE 

VEREADORES DE CRUZEIRO DO SUL, RS, 

AOS 16 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 

2022. 
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