
ATA Nº 003/2022 

Aos 02 (dois) dias do mês de março 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; Gilson Pedro Behrenz; 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. Convocou o suplente de Vereador, o Senhor Gilson Pedro 

Behrenz, que assumiu a vaga da Vereadora Daiani Maria, a prestar o Juramento de Posse. 

O Suplente de Vereador Gilson Pedro Behrenz, fez a leitura do juramento. O presidente 

Demétrios Karol Lorenzini o declarou empossado Vereador. Na sequência, foi apreciada 

a ATA Nº 002/2022 da Sessão Ordinária de 16 de fevereiro de 2022. Os Vereadores 

receberam as ATAS com antecedência e, com consequente leitura e análise, foi 

APROVADA POR UNANIMIDADE Posteriormente, procedeu-se com a votação para 

o cargo de Primeiro – Secretário da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, que tiveram 

vacância decorrente de pedido de renúncia na última Sessão Ordinária. O inscrito para o 

cargo de Primeiro – Secretário foi a Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, em votação 

aberta, foi favorável por unanimidade. Com isso, a eleita tem mandato de 02 (dois) de 

março a 31 (trinta e um) de dezembro de 2022.   EXPEDIENTE: Foram lidas as 

correspondências recebidas no período de 17 (dezessete) de fevereiro a 02 (dois) de março 

de 2022.  Indicação nº 013/2022 de autoria do Vereador José André Schmitt, indicando 

que a Administração Municipal, proceda a manutenção da estrada com patrolamento, 

limpeza de valetas e colocação de material na estrada da Linha Primavera, que passa em 

frente a sociedade Sempre Avante, em direção a RST 453. Justificou, em função do estado 

precário de conservação da mesma, dificultando a circulação de veículos. Indicação nº 

014/2022 de autoria da Vereadora Vanessa de Jesus, indicando que a Administração 

Municipal, através da Secretária de Obras, proceda com melhorias nas estradas e calçadas, 

em relação aos buracos. Justificou, a dificuldade de trafegabilidade dos motoristas, e nas 

calçadas dificultando a circulação das pessoas e propriamente as mães que tem carrinho 

com criança e idosos. Indicação nº 015/2022 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida 

Siebenborn, indicou que a Administração Municipal, através do órgão competente, que 

conserte a Rua Margarida, do Loteamento Fick, no bairro Cascata. Esta rua apresenta um 



desnível na junção da rua com o asfalto da Rua Primavera. Justificou, como não foi feito 

um acabamento para unir as duas ruas, está causando um transtorno para os motoristas 

que por ali trafegam. Indicação nº 016/2022 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida 

Siebenborn, indicou que a Administração Municipal, através do órgão competente, faça 

pintura na pista de Skate no Parque Poliesportivo. Justificou, ser de suma importância a 

pintura para os adeptos deste esporte. Além de proteção para os skatistas, ainda dará um 

visual mais bonito para o nosso parque. Indicação nº 017/2022 de autoria da Vereadora 

Vanessa de Jesus, indicando que a Administração Municipal, através do órgão 

competente, faça uma roçada na RS 130, do Trevo do município até a divisa com Lajeado. 

Justificou, o mato estar invadindo a estrada. Indicação nº 018/2022 de autoria do 

Vereador Isidoro José Weschenfelder, indicou que a Administração Municipal, faça a 

aplicação de veneno biólogo BTI.  Justificou, que é um pedido da comunidade em geral, 

que está reclamando do alto nível de mosquitos e borrachudos presentes neste verão. 

ORDEM DO DIA:  Projeto de Lei nº 108-02/2022 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 109-02/2022 

CONCEDE REAJUSTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão o Vereador Isidoro 

José Weschenfelder, iniciou desejando boa tarde a todos os presentes, comentou sobre o 

aumento dos servidores ser um assunto delicado e que vem sendo discutido a mais tempo, 

ressaltou a importância dos professores, que é a base na formação de outras carreiras. 

Comentou sobre o reajuste não ser o que queriam, mas que no segundo semestre seja 

avaliado mais um aumento, ressaltou que se fosse votado contra para tentar conseguir o 

reajuste desejado, talvez não conseguiriam nem os 10% que foi concedido inicialmente, 

segundo o que a Assessora Jurídica informou, que então mais à frente tentem mais um 

aumento para os servidores. Ressaltou que quer ver todos felizes com o reajuste, 

principalmente os professores, para que trabalhem contentes, pois são eles que educam 

os vossos filhos. E também que todos os servidores trabalhem contentes. A Vereadora 

Marni E. Trentini Ledur, iniciou desejando boa noite a todos, ressaltou algumas 

considerações sobre o projeto, que os 10% é um valor muito baixo, e que acha viável 

aceitar para não postergar ainda mais o aumento, mas que como o colega vereador Isidoro 

José Weschenfelder colocou, que seja refeito mais um reajuste no segundo semestre do 

ano, ressaltou que o ano de 2021 não teve reajuste, que foi um ano difícil para todos, que 



tudo teve aumento, gás, luz, água. Sobre o piso salarial dos professores, ressaltou que foi 

concedido um aumento de 33% pelo Governo federal, e comentou sobre alguns dados a 

respeito dos salários dos professores, que com o aumento de 10% dos servidores, ainda 

falta para atingir ao aumento referido pelo governo Federal, e questionou ao Presidente 

da Câmara, qual o prazo para chegar igual ao piso nacional. Falou sobre o aumento que 

tiveram nos municípios de Lajeado e Estrela, ressaltando a importância de mais um 

aumento no segundo semestre, para os Servidores de Cruzeiro do Sul. O Vereador 

Demétrios Karol Lorenzini, respondendo ao questionamento da vereadora Marni E. 

Trentini Ledur, colocou que não tem certeza do prazo, mas que foi colocado que ao longo 

do ano querem chegar ao que foi colocado pelo Governo Federal. E que a respeito do 

aumento dos servidores, colocou que também gostaria de estar aprovando um aumento 

maior, de talvez 15% ou 20%, que isso impactaria muito no comércio. Mas que o aumento 

repassado, é o que o município consegue disponibilizar no momento. Mas que vão se 

mobilizar para conseguir mais um aumento no decorrer do ano. E comenta que para o 

aumento do próximo ano, seja discutido com antecedência, para que possam ter tempo e 

conseguir um aumento melhor para os servidores. Comentou que estava previsto apenas 

8% de aumento, mas que conversando conseguiram mais, chegar nos 10%, ressaltou que 

tem que levar em conta o aumento de 20% no vale alimentação, que foi para R$444,00 

(quatrocentos e quarenta e quatro reais), mesmo que ainda possa ser pouco, que gostaria 

de estar aprovando mais, tem que ser levado em conta que foi um aumento considerável. 

E deixou seu apoio, que vai ir em busca de mais um aumento, para tentar chegar no piso 

salarial especificado pelo governo. O Vereador Isidoro José Weschenfelder, colocou para 

os professores presentes, que solicitem usar a tribuna, para fazer um pronunciamento. A 

Vereadora Marni E. Trentini Ledur, colocou que os Vereadores foram convocados para 

uma reunião a respeito do projeto deste aumento, mas que neste dia ela se atrasou para 

reunião, decorrente da vinda de um deputado, para resolver questões referente ao pedágio, 

que quando chegou para a reunião já havia falado sobre o projeto, e que apensa no final 

da reunião ficaram sabendo dos 10%.  Sobre os 20% do vale-alimentação, colocou em 

seu ponto de vista, sendo um percentual razoável, e colocou que o aumento do vale-

alimentação não conta junto quando o servidor vai se aposentar, e colocou que talvez 

poderiam diluir o percentual de outros servidores, para que consigam chegar a um ajuste 

melhor dos professores. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR 7 VOTOS A 

FAVOR E 1 OBSTENÇÃO. Projeto de Lei nº 001-02/2022 CONCEDE REAJUSTE 

NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE VEREADORES 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 002-02/2022 CONCEDE REAJUSTE NOS SUBSÍDIOS DOS 

VEREADORES DO MUNICÍPIO 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 003-02/2022 

CONCEDE REAJUSTE NOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão a Vereadora Marni E. Trentini Ledur, 

solicitou ao presidente o índice de aumento do reajuste, pois não visualizou no projeto. O 

Vereador Demétrios Karol Lorenzini, respondeu a vereadora Marni E. Trentini Ledur, 

que é o mesmo que os servidores públicos, para não fugir do valor dos funcionários 

públicos, e comentou que seria incoerente o prefeito ter um aumento maior. A Vereadora 

Marni E. Trentini Ledur, observou que no projeto não estava descrito. Em votação, o 

Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. 

Projeto de Lei nº 004-02/2022 CONCEDE REAJUSTE NOS SUBSÍDIOS DOS 

SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão 

o Vereador Isidoro José Weschenfelder, colocou novamente sobre os aumentos, que não 

estão nos índices do PCA, colocou sobre o empenho dos servidores para com a 

comunidade, mesmo muitas as vezes o maquinário não estar em condições de uso. 

Colocou sobre votarem a favor, mesmo sendo um aumento em baixa porcentagem, mas 

que querem lutar por mais, para que todos os servidores venham trabalhar satisfeitos com 

seus salários, deixando a sugestão novamente, para que no segundo semestre, seja 

reajustado com mais alguns %. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Anteprojeto de Lei nº 001-02/2022 

do Poder Legislativo de autoria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini que DISPÕE 

SOBRE A ADOÇÃO DE CANTEIROS NAS PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS 

VERDES E CENTRAIS NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em 

discussão, o Vereador Demétrios Karol Lorenzini, fez algumas referências, que no ano 

de 2021 foi enfeitada a Praça para o Natal, e alguns iam lá e destruíam parte da decoração, 

que da mesma forma acontece com os canteiros. Passando em outras cidades e fazendo 

pesquisas, surgiu está ideia, de oportunizar a comunidade a adotar canteiros. E por ser em 

espaço público, criou o projeto, pois precisa ser tudo regrado. Colocou que trouxe o 

projeto, pensando em que, quando o vândalo fosse destruir, viria o nome de algum 

vizinho, parente e acredita que o referido iria pensar duas vezes antes de destruir, e que 



também é uma oportunidade de a comunidade ajudar a embelezar a cidade. Comentou de 

quando ajudou no mutirão, que é gratificante ver as pessoas trabalhando, e que estavam 

gostando do que estavam fazendo. E pediu a ajuda dos colegas para que aprovem seu 

Anteprojeto, pois acredita ser algo benéfico para o município.  Em votação, o Anteprojeto 

foi APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Moção nº 

002/2022 de autoria de todos os vereadores MOÇÃO DE APOIO AO 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA AQUICULTURA JÁ. Conforme dispõe o 

Artigo 107 do Regimento Interno, a Moção será apreciada na próxima sessão ordinária. 

Proposição nº 019/2022 de autoria do Vereador Isidoro José Weschenfelder, solicitou 

que Administração Municipal, através da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 

Econômico, faça um projeto para instalação de uma rótula na rua Frederico Germano 

Haenssgen. Tendo em vista as obras de pavimentação asfáltica que resultou na melhoria 

das condições de tráfego das ruas Padre Afonso Weiler e Laura Azambuja e, considerando 

o grande fluxo de veículos que trafegam diariamente na rua Frederico Germano 

Haenssgen, mais especificadamente no entroncamento com as ruas supracitadas, junto ao 

posto de combustíveis e o acesso ao bairro Vila rosa, onde se encontra o Loteamento 

Popular, o Loteamento Jardim dos Ventos e demais empreendimentos que estão em fase 

de instalação no referido bairro. Sendo assim, a instalação de uma rótula será de suma 

importância em relação a mobilidade e segurança de pedestres e motoristas que circulam 

na via. Em anexo, deixou um croqui de sugestão enviado a este Vereador por um munícipe 

cruzeirense, a quem, na oportunidade, agradeceu. No espaço para comentários adicionais, 

o autor levantou o esboço e comentou sobre o local ser de grande fluxo de veículos, ter 

por perto o Posto de Combustíveis, Materiais de construção, Mercado, Moto mecânica, 

já presenciou acidentes, vários moradores já pediram a rótula, e comenta que é um projeto 

de baixo investimento. Ressalta que foi um munícipe que fez o esboço do projeto, 

munícipe que pediu para não ser citado. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR 

UNANIMIDADE. Proposição nº 020/2022 de autoria do Vereador José André Schmitt, 

propôs que a Administração Municipal, através do setor competente, busque recursos 

para a compra de um caminhão equipado com reservatório para agua e dejetos, conhecido 

como caminhão pipa. Justificou tendo em vista que pode ser utilizado em várias frentes 

de trabalho, como para transportar esterco liquido e água. Sabe-se que o município possui 

um caminhão, contudo, está desgastado pelo tempo de uso, sendo necessário um 

equipamento mais moderno, que atenda ás necessidades dos munícipes. O autor não teve 

comentários adicionais. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR 



UNANIMIDADE. Proposição nº 021/2022 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida 

Siebenborn, propôs que a Administração Municipal, que quando o prefeito sancionar uma 

lei que dá denominação de rua em nosso município, seja imediatamente remetido cópia 

para o departamento de trânsito, para que este providencie imediatamente na colocação 

de placa indicativa do nome da rua denominada. Justificou, porque a colocação das placas 

é de fundamental importância, pois facilita a localização das ruas, não só para os 

moradores do município, mas também para os visitantes, e até profissionais que trabalham 

com entregas. A autora não teve comentários adicionais. Em votação, a Proposição foi 

APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 022/2022 de autoria do Vereador 

Isidoro José Weschenfelder, solicitou que Administração Municipal, através do setor 

competente, estude a viabilidade de construir um pórtico de entrada ao município de 

Cruzeiro do Sul, a ser localizado na RS-130. Sugeriu que seja adotado a imagem da Casa 

do Morro como modelo, remetendo ao nosso maior símbolo.  Além de ser algo 

informativo aos visitantes, será mais um cartão postal de Cruzeiro do Sul, dando ainda 

mais orgulho ao nosso povo. Salientou que diversos municípios da região já possuem esse 

monumento, como Estrela, Taquari, Bom Retiro do Sul, Santa Clara do Sul, Encantado, 

Venâncio Aires, entre diversos outros. Para executar a obra, sugeriu que o Poder 

Executivo tente angariar recursos do Governo Federal, através do Ministério do Turismo, 

e de emendas parlamentares, situação que se colocou à disposição para ajudar. No espaço 

para comentários adicionais, o autor colocou que este pedido já foi feito em outras 

Administrações, por outros colegas vereadores. Comentou que escuta de muitos 

munícipes para fazer o pórtico, para deixar a cidade mais bonita, valorizar a cidade, citou 

nosso monumento a Casa do Morro, em ideia de os munícipes e visitantes poderem tirar 

fotos, como fazem em outras cidades com pórticos. Comentou que tem um modelo, que 

solicitou com pessoas que fazem artes visuais, para fazer modelos. Comentou de a 

Secretária de Planejamento solicitar um orçamento para que possa ser aprovada a ideia, e 

que até o final desta Administração o Projeto esteja concluído.  Em votação, a Proposição 

foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 023/2022 de autoria do 

Vereador Demétrios Karol Lorenzini, propôs que a Secretaria Municipal de 

Planejamento, viabilize a melhoria da entrada/acesso para a Localidade de Boa Esperança 

junto à Rua Frederico Germano Haenssgen. Justificou o pedido, haja vista que, o trânsito 

neste local é intenso e perigoso, pois quem sai da Boa Esperança, necessita ingressar no 

asfalto da Frederico Germano Haenssgen para ter visibilidade por causa dos barrancos 

que impedem a visão para uma manobra segura. Este alargamento vem sendo solicitado 



pelos que por ali trafegam diariamente escoando sua produção em ambos os sentidos. 

Considero juntamente com os solicitantes que esta obra é de suma importância, pois, além 

de facilitar o trânsito trará mais segurança para todos que por ali trafegam. Outro motivo 

é a baixa complexidade da obra e o baixo custo da obra, uma vez que primeiramente só 

são necessários alguns tubos de concreto, maquinário e material de base que já se encontra 

no local. Lembrou que esta obra já foi solicitada por sua pessoa no ano passado (2021), e 

entendo que o período passado foi de muitos ajustes nas questões envolvendo estradas. O 

autor espera a apreciação e realização da referida obra, que é de extrema importância para 

nosso município. O autor não teve comentários adicionais. Em votação, a Proposição foi 

APROVADA POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 002/2022 de autoria da 

Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, sugeriu que a Mesa Diretora da Câmara de 

Vereadores elabore e envie um ofício à CORSAN (Companhia Rio Grandense de 

Saneamento), que informe a está casa quantas economias ativas tivemos no município de 

Cruzeiro do Sul, no ano de 2021. Solicitou também que nos informem quanto foi o 

investimento, arrecadação, despesas e quais os tipos de despesas no município de 

Cruzeiro do Sul nos anos de 2019, 2020 e 2021. Esta solicitação é importante para 

fazermos uma análise das melhorias que a CORSAN está dedicando ao nosso município. 

No espaço para comentários adicionais, a autora colocou que fez o Requerimento com 

base no que está acontecendo nas estradas do município de Cruzeiro do Sul, pois a 

CORSAN abre o buraco para concertos, e faz um remendo de qualquer jeito. Citou de o 

porquê estar estourando tantos canos. Que através da resposta da CORSAN, quer saber 

onde está indo o investimento do que está sendo arrecadado. Para saber no que solicitar 

em questão de melhorias para a cidade. Em votação, o Requerimento foi APROVADO 

POR UNANIMIDADE. Pedido de Licença nº 001/2022 de autoria da Vereadora Marni 

Ediza Trentini Ledur, requerendo que após ser de votado pelo Plenário, nos termos do §2º 

do art. 18 do Regimento Interno, lhe seja concedido licença para tratar assunto de 

interesse particular, conforme preceitua o mesmo artigo, item I, alínea “B”, no período de 

30 (trinta) dias a contar de 14 de março de 2022, com a convocação do suplente na forma 

do art. 19 do citado estatuto regimental desta Casa. Em votação, o Pedido de Licença foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE. EXPLICAÇÕES PESSOAIS E USO DA 

TRIBUNA:  Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn iniciou saldando o Presidente 

Demétrios Karol Lorenzini, aos colegas vereadores (as), servidores da casa, público 

presente e aos de casa. Falou de sua Proposição de Denominação de Rua, solicitando a 

Administração, que assim que seja denominada o nome de uma rua, seja imediatamente 



passado ao setor de transito, para ser providenciada a placa indicativa de rua 

imediatamente, justificou ser de aspecto positivo para os munícipes e para visitantes. 

Comentou sobre a indicação de pintura da Pista de Skate no Parque Poliesportivo, que foi 

uma solicitação dos adeptos do esporte, e também para dar um visual mais bonito ao 

Parque. Falou sobre a Indicação de concerto no Loteamento Fick, no Bairro Cascata, nas 

referidas ruas, ser um pedido dos moradores. Parabenizou a Administração Municipal, 

por providenciar as linhas de ônibus para o interior e o distrito industrial, dentro do nosso 

município. Comentou que no dia 24 (vinte e quatro) de fevereiro, foi comemorado o dia 

em que as mulheres conquistaram o direito ao voto, mais precisamente a 90 (noventa) 

anos, dia 24 (vinte e quatro) de fevereiro de 1932 (mil novecentos e trinta e dois), ressaltou 

que foi publicada a 1ª (primeira) Legislação Brasileira que reconhecia o voto feminino e 

incluía o voto secreto, e que foi graças a Berta Lutz esse direito. Comentou também sobre 

o Dia Internacional da Mulher, e sobre a história de como surgiu este dia. Comentou 

algumas questões femininas, que vêm ganhando espaço principalmente na política, 

ressaltando que na última eleição, em nosso município de Cruzeiro do Sul, as mulheres 

conquistaram mais espaço na política, aumentando suas representantes na Câmara de 

Vereadores. Comentou que o Brasil é um dos piores países em representatividade 

feminina na política, sendo que 51% dos eleitores, são mulheres. Falou sobre a AMT 

(Ação da Mulher Trabalhista) dentro do partido do PDT, e que em breve estarão fundando 

a AMT no município de Cruzeiro do Sul e deixou um convite as mulheres para fazerem 

parte. Vereador Isidoro José Weschenfelder: Iniciou desejando boa noite ao presidente, 

aos colegas vereadores, desejou um bom trabalho ao suplente de Vereador Gilson Pedro 

Behrenz, em especial aos servidores públicos e professores presentes, e a todos que 

assistem de casa. Agradeceu aos servidores públicos e professores presentes, pelo 

trabalho que dedicam a comunidade e pelo ensino as crianças e jovens do município, e 

comentou sobre os 10% de aumento concedido aos servidores, e deixou o pedido a 

Administração Municipal, para que no segundo semestre deste ano de 2022, seja 

reavaliado e concedido mais um reajuste. Comentou sobre o Projeto 108-02-2022, que é 

sobre a instalação de uma empresa no Bairro Glucostarck, onde lembrou sobre uma outra 

empresa que fechou, e que muitos comerciantes lamentaram e pediram para que isso não 

acontecesse, devido ao número de pessoas que ali trabalhavam e que afetaria o comércio 

do bairro. Sugeriu ao Executivo, para que as aberturas de crédito venham mais 

esclarecidas, para poder transmitir aos munícipes onde será destinada a verba. Comentou 

sobre a Proposição Nº 021-2022 da Colega Maísa Aparecida Siebenborn, em relação as 



placas, comentando que deve ser identificada todas as ruas, que não precisa que os 

Vereadores faças os pedidos. Ressaltando pedidos de moradores, que não conseguem 

receber suas matérias primas de trabalho, por falta de identificação das ruas no Município. 

Parabenizou as mulheres pelo dia Internacional da Mulher, ressaltando as colegas 

servidores da Câmara, as colegas Vereadoras, para sua esposa, sua mãe, sua sogra, 

ressaltando a importância da mulher em todos os lugares. Vereador Gilson Pedro 

Behrenz: Iniciou desejando boa noite, cumprimentou ao Presidente da Mesa Diretora, 

aos colegas Vereadores, cumprimentou e agradeceu a presença dos colegas servidores 

presentes e professores que estavam presentes, agradeceu a comunidade aos votos 

confiados nele. Desejou boas melhoras a colega Vereadora Daiani Maria, a qual está 

assumindo eu seu lugar. Comentou que foi pego de surpresa, pois não conseguiu colocar 

nenhuma Indicação e nem Proposição, mas que para a próxima vez que assumir, vais 

conseguir. Parabenizou a Administração Municipal pelo bom trabalho exercido, tanto em 

obras, escolas, estradas, ressaltando que sempre se tem algo em que melhorar, mas pelo 

que observou até o momento, estão de parabéns. Comentou sobre os salários, 

parabenizando os colegas Isidoro José Weschenfelder e a Marni E. Trentini Ledur, por 

trazerem a ideia de melhorar esse aumento no segundo semestre deste anos de 2022 (dois 

mil e vinte e dois). Se colocou à disposição dos colegas e dos munícipes, se precisarem 

de alguma ajuda, fazer algum pedido, pois estará assumindo durante 1(um) mês. 

Vereadora Marni Ediza Trentini Ledur: Iniciou desejando boa noite a todos, ao 

Presidente da Mesa Diretora, colegas vereadores (as), servidores da casa legislativa, ao 

público presente e de casa. Comentou do seu pedido de Licença, a partir do dia 14 

(quatorze) de março de 2022 (dois mil e vinte e dois), e ressaltou que o colega Gilson 

Pedro Behrenz vai assumir em seu lugar, e o desejou um bom trabalho e que seja bem-

vindo. Comentou em especial sobre Projeto 109-02-2022, que fala do aumento do salário 

dos Servidores Municipais, ressalta que achou baixo os 10% (dez) de aumento, sabendo 

que tudo está mais caro, mas salienta que ao menos estes 10% (dez) já estão garantidos. 

Comentou sobre o reajuste do Magistério dado pelo Governo Federal, que a 

Administração Municipal, ainda falta 11% (onze) para se igualar ao piso, ressaltou a 

importância da Educação no Município. Solicitou a divulgação do prazo gradual de 

atingimento deste percentual do piso salarial do Magistério, conforme Projeto. Falou 

sobre o transporte público no município, colocando que haviam sido feitos muitos 

pedidos em 2021 (dois mil e vinte e um). Falou sobre o Dia Internacional da Mulher, 

comemorado no dia 08 (oito) de março, antecipando a felicitação a todas as mulheres, e 



ressaltando alguns pontos sobre este dia. Vereador José André Schmitt: Iniciou 

desejando boa noite a todos, saldou o Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini, 

demais colegas, funcionários da casa, público de casa e presente. Comentou que no 

sábado dia 26 (vinte e seis) de fevereiro de 2022 (dois mil e vinte e dois) foi feita a entrega 

da premiação do Campeonato Municipal de Bocha, parabenizando todas as equipes 

participantes, em especial a equipe do Independente e do 22 (vinte e dois) de Novembro, 

ao qual foram para a final, se fazendo campeã a equipe do 22 (vinte e dois) de Novembro. 

Ressaltou o incentivo pela Administração Municipal, ao esporte. Comentou sobre o 

campeonato da 3ª (terceira) Idade, e também dos Veteranos de Bocha. Falou sobre sua 

Indicação, sobre a manutenção da estrada na Linha Primavera, em especial que passa em 

frente a Sociedade Sempre a Vante, em direção a RST-453, que se encontra em má 

conservação, ressaltando que precisa de melhorias antes do inverno, quando se tem muita 

chuva. Sobre sua Proposição para adquirir um caminhão PIPA, ressaltou a importância 

de um novo para ajudar os agricultores, pois o caminhão que tem, não está mais dando 

conta. Pediu ao Presidente da câmara que trouxesse relatório de quanto cada setor da de 

retorno ao município, exemplificou: frangos, suínos, soja, milho, leite. Ressaltou que os 

suínos é o setor que mais dá retorno ao Município. Agradeceu ao Senador Luis Carlos 

Heinz, do Progressistas, que destinou uma emenda de 100mil (cem) reais ao Hospital São 

Gabriel Arcanjo. Sobre o reajuste de 10% (dez) dos servidores públicos, colocou que 

também acha que poderia ser maior e se coloca à disposição dos servidores para tentar 

mais um reajuste durante o ano, ressaltando que são merecedores. Agradeceu ao 

Secretário de estradas por atender sua indicação em uma sessão anterior. Vereadora 

Vanessa de Jesus: Iniciou desejando boa noite, saldou o presidente, os colegas da casa, 

os funcionários da casa, ao público presente e aos de casa. Falou sobre sua Indicação Nº 

014/2022, que na área Urbana tem muitos buracos, causados pela CORSAN, quando 

fazem algum conserto, ressaltando que a Administração cobre deles, que quando façam 

um conserto, fechem o buraco no mesmo dia, não deixando aberto por vários dias, 

ocasionando acidentes, impedindo a circulação das pessoas com algumas dificuldades, 

como cadeirantes, idosos, mães com carrinhos de bebê. Solicitou também a 

Administração Municipal, que interdite e reforme o Ginásio do Passo de Estrela, pois está 

em situação precária, pondo em risco a vida de seus usuários, e que aproveitem e fechem 

o Ginásio, para ser mais usado no inverno e em dias de chuva, ressaltando ser também 

um pedido do Colega Vereador Gustavo Henrique Richter. Ressaltou também, não ser só 

a Vereadora do bairro Vila Zwirtes, mas que olha e ajuda os outros bairros. Agradeceu o 



Deputado Mauricio Dziedricki, pela emenda de 100 mil (cem) reais, destinada a saúde, 

ressaltando ter mandado eu seu nome, Vanessa de Jesus, no dia 11 (onze) de junho de 

2021 (dois mil e vinte e um), e uma segunda emenda no valor de 100 mil (cem) reais no 

dia 15 (quinze) de fevereiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), que ainda não tinha destino. 

Agradeceu ao Senador Lazier Martins, pela emenda de 207.415,00 (duzentos e sete mil e 

quatrocentos e quinze) reais para a compra de equipamentos para o Hospital São Gabriel 

Arcanjo, emenda essa também destinada em seu nome. Presidente Vereador Demétrios 

Karol Lorenzini: Iniciou desejando boa noite a todos, público de casa e aos presentes na 

casa, aos colegas vereadores (as), aos servidores da casa, em especial aos funcionários 

públicos, em especial ao colega Gilson Pedro Behrenz, mais conhecido como Gilsão, e o 

desejou boas-vindas, e também desejou melhoras a colega Daiani Maria. Falou de sua 

Proposição, de melhorias na Boa Esperança, ressaltando que já havia pedido no ano 

anterior de 2021 (dois mil e vinte e um) e até o momento ainda não havia feito. Sobre o 

aumento dos funcionários públicos e dos professores, comentou que já pediu sobre o piso 

do salário dos professores se igualar ao piso estabelecido pelo governo. Falou sobre a 

conquista do transporte público para dentro do município, que vai beneficiar os 

moradores do interior e também na área urbana do nosso município.  Colocou sobre as 

devolutivas da RGE, sobre as melhorias a serem feitas, agradecendo ao Vice-Prefeito 

João Celso Führ, por ter encaminhado algumas demandas a RGE para serem melhoradas. 

Ressaltou que os munícipes tragam aos Vereadores as demandas a serem feitas, para que 

eles possam estar tomando as devidas providências, assim ajudando a comunidade. Falou 

sobre a emenda do Deputado Giovane Cherini, ressaltando um Ofício em seu nome 

Demétrios Karol Lorenzini, no dia 21 (vinte e um) de fevereiro 2022 (dois mil e vinte e 

dois) que o Deputado enviou, colocando que já é a 3ª ou 4ª que recebem do Deputado 

Giovane Cherini, está que veio direcionada para a Agricultura, no valor de 160 mil (cento 

e sessenta) para a aquisição de uma retroescavadeira, e agradeceu ao deputado. Finalizou 

deixando um grande abraço as mulheres presentes e as de casa pela passagem do dia 

Internacional da Mulher no dia 08 (oito) de março, ressaltando a sua importância. 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 16 (dezesseis) de 

março de 2022, quarta – feira, no horário das 18 horas 30 minutos (dezoito horas e trinta 

minutos).  
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